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Kata Pengantar 

Dokumen ini merupakan kerangka acuan kerja Tim lmplementasi Reformasi DPR 
RI 2014-2019. Semua kerja yang dilakukan Tim adalah dalam rangka mendorong 
dan mengawal agenda strategis reformasi DPR RI 2014-2019. 

Agenda strategis reformasi DPR RI 2014-2019 adalah melakukan penguatan 
sistem kedewanan, sistem pendukung dan kemandirian kelembagaan, selain 
membangun 'Memori Kolektif Bangsa' dan mempersiapkan sarana prasarana 
yang dapat mendukung peran dan fungsi DPR di era Reformasi. Semua agenda 
kerja tersebut dimaksudkan untuk mendukung visi DPR RI yaitu : "Terwujudnya 
DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel" 

Lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel memiliki tiga 
karakteristik utama. Pertama, peran dan fungsi DPR berjalan baik dan optimal. 
Kedua, mudah diakses publik sehingga publik bisa menyampaikan aspirasinya 
dan berpartisipasi langsung/ tidak langsung dalam kerja-kerja DPR. Ketiga, 
memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kerja-kerja DPR. 

Diharapkan dengan terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang 
modern, berwibawa, dan kredibel, DPR RI akan dapat bekerja lebih optimal 
dalam mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat 
dan sebagai penyeimbang pemerintah. Dengan idealisme tersebut, DPR RI 
berikhtiar untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga perwaki lan rakyat yang 
senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dan kesejahteraan rakyat. 

Melalui buku ini, kami mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua 
Anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Juga dari seluruh staf Sekretariat Jenderal 
DPR RI dan semua unsur pendukung untuk bersama-sama bekerja mewujudkan 
gagasan dan rencana besar ini. Terima kasih kepada seluruh Tim lmplementasi 
Reformasi DPR RI 2014-2019 beserta seluruh Tim Sekretariat Jenderal dan 
Center for Election and Political Party FISIP UI (CEPP F IS IP-UI) yang telah bekerja 
keras mewujudkan dokumen ini. 

Jakarta, Agustus 2017 

Ketua DPR RI 

Drs. Setya Novanto, Ak. 
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B · an I: P ndahuluan 

A. Latar B lakang 

Barbun1sa din b11rna1arn marupok1n prosos m1l1mb111 y1n11 dln1mlfi dnn • 
salalu torbukn untuk so11nln perubnhnn. Adi knl1ny1 porub1hnn·p1rubnh1n ltu 
barlnn11sun1 capnt dnn sullt dlpnhaml. Ada k1l1ny1 barsnrnk l1mb1t, namun 
tetnp terus barubnh tnnpn mnmpu dlb11ndun11 elsh sl papun ntnu kakuntnn 
manapun. Dnlam kontoks lnl barlnku dnlll llmu soslnl bnhwn ynna ttdnk barubnh 
adnlnh parubnhnn ltu sandlrl. 

S11b111nl bnn1sn dun na11arn ynns t11rbuk11 lndon111l1 tcirus m11n1nlnml 
p11rub1hnn·p11rubnhnn

1  
balk yang tarancanu mnupun ttdak taranc1n1; bnlk 

knrann dasnknn din tuntutan dnrl d lam no111rl maupun karann pon1aruh don 
dampnk p11rkambnn11n global. Tuntutnn untuk parubnhnn paling kunt dnn 
bar1nuna luns barlnn1sun11 pndn 1998. Raformnsl tarJndl dnn parubnhnn pollttk 
bosnr·bo11rnn pun tak taro lnkknn. Slstam pollttk otorltulnn bcir11os11r k slstcim 
domokrasl. 

L11mb1a pollttk dnn rolasl kokununn monsnlnml pcirubnhnn m@ndnsnr balk 
struktur, ors nlsnsl mnupun ttngkat k11wannn1 nnyn. Hal lnl m rupnkan sn lah 
satu dnmpnk dnrl porubnhnn nturan dunr na1ar1 (konstttusl). UUD 1945 
d lamnndamon hln1111 ampat knll. Amnndamon konstttusl tolnh mambnwn 
konsokuonsl ynn1 ttdnk sodarhnnn dn lnm kontaks kahldupnn borbnnasn dnn 
b rn1111rn. 

Downn Parwnkllan Rnkynt Republlk lndonas ln (DPR RI), mlsnlnyn, manJndl 
sa lah satu lomba111 n111ar1 y1n1 tarkann tuntutnn porubnhnn HhlnHA harus 
molnkuknn proses reformnsl kol11mbn1un. DPR ntnu pnrloman yan1 Hbolumnyn 
torllhat lnfarlor dnn borndn "di bnwnh kand1ll11 oksakuttf (11k1t1cut1ve h11avy) 
m11n1n l1ml trnnsformnsl monJadl lombnsn na11nra ynnfl kuat, borpcins1ruh, dan 

""' �111IIU1 U•DYU\ f .... JII "' DI lllft• IH� 

HOtN 1u,1 1•,1 IPIM 1•1? I II i lf1 IQ ll 
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• satori -sacarn fun11slon1l-den111n l11mbn11n kHkut1f. UUD 1945 monempntkan 
I mb sn DPR setuo - Hearn strukturnl - dansnn lombosn ciks kut1f. D11n11on 
domlklan, hubun11nn kokuasun nntnr kodun lombnsn m nJndl ldoal saknll1us 
r lovnn d n11nn prlnslp·prlnslp d mokrasl modern. 

s Jnk R lormnsl 1998, DPR RI dltuntut untuk bars rnk dun fokus memperkuat 
klnerJ soba11al I mb11n pnrlcm n. Dansan knt1 lnln, sosnl usnhn (roformasl) 
Intern I ynn11 dl l 1kuknn horus baruJun11 pado terclptnnyn Iambus purl men di 
mann fun11sl·fun1sl yon11 m loknt pnd dlrlnyn teroktunllsusl dons n balk dnn 
opt1m1I. Fun11sl le11lslul, funssl nn1111arnn, don fun11sl p nsnwnsnn dllnks n k n 
s sun! h rnpnn dnn mamberlk n hu l l terbalk, tantu dn lam ukuran-ukuren 
pollt1k. 

Tantangan DPR RI 
• Ollllm YMlC llff1>l<1& dAl'I l>tllllll'IDIO.ll&o HbOllillll\Y& 

1111&1< roftlrnwu lloNMIA d&lMl IIOWIID PoUlJk YMC 
l)C)mollJIA\1. KOfflPfl Ill k@kUAt.an 1111.np., t.lnffll 
rtMiJllPMI ll\lbllk MllflN,\ (Jll)VhikAn Hbi,dllJ ln{lllull.Or UWn&( 
lullUIIJ&lUl lll)ll d&n 1'1>111.lk OUlDOIU\!ll 

• 'l'ohnolOll ll&ll Olollf'IIAMI do.lAm fflM,llll'Ak& 1111\lrmMI, 
PotlC&l'llh Y&lll lU&I' bl&I& dlU'I porkom�11.0IU10IOll1 oo.11111 kollldUIJ&[l IIOIILlk 

9" K\llt.UJI Jnd :}OIHllA HllAPJ klkUAliAO 8.tAU 1Jlod&l llAIUIJl Ul\ Uk kOffllJUM WMill'llf)Un bohlrtlJ)A nlt&t Dud&y"' 
mol\)M111&nLM1&111•nc h&l'lll dlr,ol'bo.llu (dokon1l.l'uk1t burt'1& b&l'll do.lAIII bcn'domokrUI) 

• 
• 

Funssl leslslasl, mlsalnyn, t1dak samat -mnta donsan ma l lhat sab rapn bany k 
produk pollt1k b rup undan1·und1n1 yins dlhnsllkan untuk dlJadlk n lndlkator 
mo la lnknn loblh pada kunlltus d n nlla l darl undang-undnns yang dlhasllkan 
ltu. Basltu Juan donsnn funssl DnSBnrnn, tontu loblh pada k m mpuan dan 
pongaruh dalan, mangnrahkan pcingolok slon anu ran n1111aro k bid ng· 
bldang ynn1 mcindosak, prlorltas, dun yans monJadl haJnt hldup orang bnnyak 
di sa ntere n111orl. Domlk lan pulo d ngan funasl pang wasan, I blh b rtumpu 
padn soborapa afakt1f dnn barpangaruhnyn pnrlaman mans wul pcirllaku 
p m rlntoh dnlam m nglmplemantaslk n k11blJ1kun-k11bljnkan, manJalank n 
pro11r1m·progrnm, din melnyanl muynraknt untuk tatap b r d o s  rtu borserak 
dolam kontaks tur n mnln yung b rlnku. Tln11kot pcinylmp n11an - yan11 
muruglkon rnky t- dul wnktu ko wnktu dapat dltokan somlnlmo l munsk ln . 
DPR RI marup1k1n pllnr utnmn dumokrasl medern yana manJodl roh darl 
ponyol n1111oraan pamcirlntahnn yang d mokrat1s. Prlnslp pamerlntahon 
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demokratis modern adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan 
kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan umum yang free and fair, 
serta menggunakan kekuasaan yang dimilikinya itu untuk kepentingan rakyat. 
Model pemerintahan seperti ini merupakan jawaban atas tantangan dari 
perubahan zaman. Dampak globalisasi yang semakin mendunia dan pengaruh 
perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tel ah menantang parlemen 
dunia, termasuk DPR RI, untuk mereformasi dirinya. Reformasi terhadap system 
kerja, reformasi budaya kerja dan penggunaan teknologi informasi untuk 
mendukung kerja parlemen merupakan suatu keharusan bila parlemen ingin 
menjadi pilar utama demokrasi modern. 

B. Kerangka Pikir 

Posisi strategis yang paling pokok sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah 
bahwa DPR RI dapat berperan sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui 
mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui 
pelaksanaan peran dan fungsinya. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan 
peran dan fungsinya tersebut, DPR RI perlu mereformasi diri menjadi Parlemen 
Modern dan terbuka. Parlemen modern dan terbuka memiliki 3 (tiga) indikator 
utama. Pertama, peran dan fungsi DPR berjalan baik dan optimal. Kedua, mudah 
diakses publik sehingga publik bisa menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi 
langsung/ tidak langsung dalam kerja-kerja DPR. Ketiga, memanfaatkan 
teknologi informasi untuk menunjang kerja-kerja DPR. 

Design parlemen modern awalnya diperkenalkan pada tahun 1997 yaitu 
pada Konferensi Uni Eropa tentang "The Future af Democracy: Transition and 
Challenge in European Governance." Konferensi tersebut membahas perubahan 
sosial-masyarakat yang terjadi dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang 
harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan. Salah satu penyebab 
perubahan yang penting adalah kondisi lingkungan internasional 

Parlemen Dunia.: 
mengbadap1tantansa,n 

da.mpak globalleasi; 

pen.gguna.an teknologt ct.an 

tuntutan masya.ra.kat informa.st 
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yang dipengaruhi oleh globalisasi, trans-nasionalisasi, dan regionalisasi. Melihat 
kondisi ini, peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting 
untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya 
yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga demokrasi yang harus 
bersifat terbuka terhadap rakyatnya (European Commission, 2000). 

Selanjutnya, konferensi serupa dengan tema keterbukaan akses informasi 
dilaksanakan di Jerman pada tahun 2003. Keterbukaan akses informasi di era 
demokrasi merupakan hal yang penting, terutama informasi yang berkaitan 
dengan kinerja parlemen. Berdasarkan hasil konferensi ini, pentingnya 
peningkatan dukungan terkait keterbukaan akses berbagai dokumen, informasi, 
dan data yang ada di parlemen dapat digunakan oleh masyarakat tanpa ada 
restriksi hukum (Max Planck Society and Max Planck Institute for the History of 
Science, 2013). Perkembangan keterbukaan informasi terus berlangsung hingga 
pada tahun 2012 dengan dilaksanakan Declaration on Parliamentary Openness 

(Opening Parliament.org, 2012). Konsep parlemen modern saat ini telah 
diadopsi oleh beberapa negara, seperti lnggris, Afrika Selatan hingga Indonesia. 
Peningkatan dukungan publik terhadap program kerja parlemen diperlukan 
untuk menentukan proses parlemen bertransformasi menjadi parlemen 
modern. Kemudahan akses bagi publik dalam mengakses informasi, penggunaan 
teknologi yang semakin meningkat, serta pelaksanaan fungsi representasi 
dewan yang baic menjadi indikator dari parlemen modern (Cook, 2001). Ketiga 
kondisi tersebut merupakan sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap parlemen. 

7 
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Kepercayaan publik ditentukan oleh tingkat pengetahuan publik mengenai 
sistem politik demokrasi. Ketidakpercayaan publik terhadap parlemen dan 
ketidakpahaman publik mengenai sistem politikdemokrasi dapat mengakibatkan 
ketidakstabilan politik. lni menjadi hambatan tersendiri bagi upaya konsolidasi 
demokrasi. 

Membangun DPR RI sebagai Parlemen Modern merupakan suatu keniscayaan. 
Membangun DPR RI sebagai Parlemen Modern depot meningkatkan 
kepercayaan publik dan legitimasi lembaga. Dalam sistem palitik demakrasi 
yang percaya bahwa legitimasi palitik bersumber dari rakyot, lembaga negara 
dapat terancam keberadaannya apabila kehilangan legitimasi politik yang 
bersumber dari rakyat. 

Untuk membangun DPR RI sebagai Parlemen Modern maka perlu untuk terus 
menerus memberikan informasi yang langsung, akurat dan terpercaya. Serta 
membuka ruang untuk partisipasi publik baik secara langsung maupun virtual 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap kerja-kerja yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi para anggota legislatif di lembaga DPR-RI. 
Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi publik 
kepada proses politik yang memang menjadi fungsi kewenangan DPR-RI seperti 
fungsi legislasi, anggran dan pengawasan. 

Fungsi Representasi 

Menurut IPU, dalam rangka mempromosikan parlemen yang demokratis, ada 
lima nilai dasar yang harus diperhatikan setiap parlemen, yaitu (1) parlemen 
harus merepresentasikan keberagaman sosial dan politik di masyarakat, 
termasuk perempuan, kelompok minoritas dan kelompok marginal; (2) 
parlemen harus terbuka dan transparan dalam bekerja; (3) parlemen harus 
dapat diakses oleh media dan masyarakat; (4) parlemen harus akuntabel kepada 
masyarakat yang diwakilinya; dan (5) parlemen harus efektif dalam fungsi 
legislasi dan pengawasan. Nilai-nilai ini universal, sekalipun ada banyak jalan 
untuk melaksanakannya, mengingat bahwasetiap parlemen berbeda-berda, 
bergantung sejarah, budaya, dan tradisinya (CEPP UI: Parlemen Modern, 24) 

Anggota dewan harus menjalankan fungsi representasi dari rakyat yang 
diwakilinya secara efektif. Anggota dewan merupakan wakil rakyat, untuk itu 
penilaian terhadap kinerja mereka bergantung pada kemampuan mereka 
dalam mengartikulasi dan mengagregasi pendapat dan kepentingan rakyat yang 
diwakilinya. Untuk itu, anggota dewan perlu memberikan informasi kepada 
rakyat mengenai proses, program kegiatan, dan program kerja yang dilakukan 
parlemen. Anggota dewan perlu bekerja lebih keras karena pragmatisme 
publik terhadap kemampuan anggota dewan untuk memahami dan merespon 
kebutuhan publik semakin meningkat. 

Publik cenderung menolak untuk mendukung ide (baca: kebijakan) baru apabila 
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mereka merasa tidak diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan politik 
karena publik merasa bahwa ide tersebut dipaksakan kepada mereka. Oleh 
karenanya, dalarn situasi seperti ini, publik akan lebih memilih untuk menolak 
ide tersebut. 

Untuk menghindari hal tersebut, anggota dewan dituntut dalam setiap proses 
penyusunan legislasi perlu mengakomodasi pendapat dari seluruh lapisan 
masyarakat, bukan hanya pendapat dari para ahli . Keadaan ini menyebabkan 
serangkaian proses yang lebih kompleks dalam menemukan konklusi dan 
rekomendasi. Rangkaian proses yang kompleks ini muncul karena adanya kesulitan 
dalam menentukan pandangan-pandangan yang patut dipertimbangkan. 

Keterbukaan A.kses lnfonnasi Bagi Public 

Keterbukaan akses informasi bagi publik ini terkait dengan fungsi representasi 
dan juga penggunaan teknologi informasi. Publik perlu mengetahui apakah para 
wakilnya bekerja dengan baik, apakah undang-undang yang dihasilkan sesuai 
dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan melalui pemanfaatan teknologi 
informasi, berita atau catatan mengenai kinerja dan hasil undang-undang 
disebarluaskan dan diakses secara real-time oleh masyarakat. 

Hal ini menjadi penting karena dengan semakin banyaknya informasi yang 
disebarluaskan kepada publik maka kemungkinan peningkatan kepercayaan 
publik terhadap parlemen dan pemahaman publik terhadap sistem politik 
demokrasi semakin besar. Keterbukaan lnformasi publik memberikan manfaat 
antara lain (Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Aceh, n.d.) . 

a). Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, 
program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk 
yang terkait dengan hajat hidup orang banyak 

b), Mendorong partisipasi masyarakat da lam proses pengambilan kebijakan 
publik dan pengelolaan  badan publik yang baik 

c). Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi,  
efektifitas, efisiensi, dan akuntabel 

d). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan 

e). M ening k atkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 
badan pub l i k  untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Beberapa kegiatan yang mendukung terkait keterbukaan akses informasi bagi 
publik,  beberapa diantaranya, adalah :  

a) M e m bangun dan mengelola sistem Rekam Jejak Legislasi (Bill Digest). 
Sistem Rekam Jejak Legislasi dapat digunakan untuk membuka pelu ang  
u n t u k  meningkatkan partisipasi virtual dalam proses legislasi baik 
m e r u p a k an d ukungan maupun tuntutan. Sistem Rekam Jejak Legislasi (Bill 
Digest) perlu diintegrasikan dengan website; dan 
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b) Membangun dan mengelola sistem Rekam Jejak Anggota Dewan 
(Hansard). Sistem Rekam JejakAnggota Dewan (Hansard) dapat digunakan 
untuk menginformasikan posisi anggota dewan terhadap isu-isu tertentu. 
Hansard perlu diintegrasikan dengan website. 

c) Mempublikasikan informasi terkait RDPU dan program parlemen lainnya 
melalui internet (website dan media sosial) atau juga melalui TV Parlemen. 

d) Mengundang masyarakat umum seperti universitas atau komunitas untuk 
menghadiri RDPU 

e) Dukungan perlu ditingkatkan dengan lebih banyak menerima kunjungan 
publik ke DPR, baik untuk menghadiri sidang-sidang dewan, kunjungan 
museum maupun perpustakaan, dll. Kunjungan publik ini terbuka dan 
dibagi menjadi tiga yaitu Kunjungan Masyarakat (Kunjungan Siswa dan 
Mahasiswa, LSM, dll), Kunjungan Lembaga dan Pemerintah (Kunjungan 
Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri) dan Kunjungan Delegasi 
lnternasional (Kunjungan Negara Sahabat). 

Teknologi dan Infonnasi 

IPU bekerjasama dengan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
tel ah mendirikan Global Centre for Information and Communication Technologies 
in Parliament (Pusat Global untuk Teknologi lnformasi dan Komunikasi di 
Parlemen). Lahirnya Global Centre for Information ond Communication 
Technologies in Parliament diinspirasi oleh hasil World Summit on Information 
Society (WSIS) tahun 2005. Salah satu tujuan dari Global Centre for Information 
and Communication Technologies in Parliament adalah untuk memodernisasi 
proses parlemen, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dan 
meningkatkan kerjasama antar-parlemen. Indonesia sebagai salah satu anggota 
IPU sudah tentu harus dapat menjalankan keputusan-keputusan IPU, termasuk 
untuk menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam DPR RI.  

Pemanfaatan teknologi informasi untuk DPR memiliki beberapa keuntungan 
(Katharina, 2015). seperti: 
Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi dan informasi di dalam 
parlemen. Hal ini dilakukan melalui partisipasi aktif dari setiap pengguna dari 
mana saja dan kapan saja; meningkatnya kinerja dengan mengurangi waktu 
yang dibutuhkan di dalam proses legislasi; lebih memberikan solusi dalam 
bekerja dengan menggunakan alat telekomunikasi  yang bergerak bagi para 
anggota parlemen; menyebarkan solusi tanpa kabel di dalam gedung parlemen; 
memampukan transformasi dari sumber data internal ke dalam informasi yang 
tersedia bagi warga negara; 

Kedua, menghemat waktu dan uang. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan 
efisiensi dari  anggota parlemen selama menyiapkan dan menghadiri rapat 
paripurna dan rapat kerja; memperpendek proses mengarahkan bagi para pejabat 
sekretariat; menghemat dengan mengurangi kertas dalam proses penyiapan dan 
pelaksanaan rapat; memastikan komunikasi yang sederhana dan fleksibel antara 



parlemen dengan pemerintah dan parlemen 
dengan para pejabat sekretariat; mengukur 
efisiensi pekerjaan: mengurangi biaya 
menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat; 
serta menjamin seluruh proses dilaksanakan 
sesuai dengan tata tertib parlemen. 

Ketiga, meningkatkan efektivitas dalam 
rapat yang dibutuhkan oleh warga negara. 
Hal tersebut dilakukan melalui membuat 
akses yang transparan kepada warga negara; 
meningkatkan transparansi dalam operasi 
dan dibukanya akses pengambilan keputusan 
kepada publik; memberikan kontribusi bagi 
reformasi administrasi melalui "Legislative 
Knowledge''. 
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IPU (International Parliamentary Union) 
didirikan pada tahun 1889. 

!PU dibentuk dengan tujuan untuk sebagai 
wadah dialog parlamen di seluruh dunia dan 

bekerja untuk perdamaian dan kerjasama 
di antara masyarakat dan pendirian demokrasi 

perwakilan yang lebih baik. !PU juga melakukan 
kerjasama yang erat dengan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yang memiliki kesamaan tujuan. 
!PU juga bekerja sama dengan organisasi 
an tar parlementer regional, juga dengan 

organisasi anrar pemerintah dan non-pemerintah 
internasional yang termotivasi oleh cita-cita 

yan� sama. !PU juga menggaungkan slogan: 
Parlemen yang lebih baik, demokrasi 

yang lebih kuat". 

Keempat, sistem juga harus memberikan keuntungan bagi warga Negara; 
mereka dapat terlibat dalam kerja-kerja legislatif. Hal ini dapat terjadi melalui 
disediakannya jadwal kerja, keputusan, risalah, termasuk proses pengambilan 
keputusan di dalam sidang-sidang parlemen dengan cara dimuat di dalam situs 
parlemen atau siaran langsung melalui situs atau TV Parlemen. 

C. DPR: Dari Masa Kolonial ke Masa Reformasi 

Dalam sebuah negara-bangsa yang demokratis, konsep 'perwakilan' menjadi 
salah satu elemen penting. Mengutip pemikir tata negara Ernest Renan, 
sebuah negara dapat diibaratkan sebagai sebuah jiwa, sebuah prinsip spiritual 
yang berlandaskan pada masa lalu dan masa sekarang.1 Sejalan dengan itu 
maka sejarah lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
berikut dengan lemen yang membentuknya menjadi harus dapat dipahami 
sebagai sebuah rnemori kolektif dalam membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Salah satunya adalah narasi seputar infrastruktur fisik yang 
menopang berdirinya lembaga legislatif di republik ini. Sejarah dan dinamika 
perjalanan DPR RI sebagai pengejawantahan dari konsep demokrasi perwakilan, 
dapat dibagi dalam empat linimasa; masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan 
Reformasi. Setiap masa memiliki identitas dan karakter sejarah yang unik, sesuai 
dengan dinamika sosial-politik yang terjadi pada masa tersebut. 

l. Datam bentuk lebih lengkap Ernest Renan menjelaskannya sebagai berlkut: ,..A nation is a soul, a spiritual prmo 

pie. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the post, one In the 
present. One fs the oowesstoo in common of rich legacy of memories; the other Is present-day consent, the desire 
to live together, the will to perpetuare the value of heritage that one has received in an undivided form"'. Narasi dan 
Renan tersebut menjelaskan bahwa sebuah negara mem,hki Jiwa (prinsip spiritual) yang berada pada masa lalu dan 
masa sekarang. Jiwa masa lalu yang memitik, banyak warisan memori, dan jtwa masa sekarang yang merupakan 
keinginan untuk hid up l:erdampingan, kemgman untuk melestarikan apa yang sudah diraih pada masa sebelumnya. 
Dikutip Dalam http://W'NW.nationalismproject.org/what/renan.htm 

1 1  
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1. Masa Kolonia! 

Kemunculan lembaga perwakilan pada masa ini ditandai dengan dibentuknya 
Vo/ksrood (Dewan Rakyat). Pembentukan Volksrood sendiri pada awalnya 
tidak murni menjadi sebuah institusi yang mewakili rakyat, tetapi lebih bersifat 
strategis. Vo/ksrood dibentuk sebagai bagian dari Ketahanan Nasional Hindia 
Belanda (lndie Weerboor). Dalam hal pertahanan negara menjelang Perang 
Dunia I, mereka membutuhkan keputusan Parlemen untuk menentukan 
langkah menangkis serangan dari luar. 

Pada Mei 1918, dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Graaf van 
Limburg, Volksrood secara res mi didirikan. Setelah sebelumnya mendapatkan 
restu dari Ratu Wilhelmina. Meskipun secara mayoritas Volksrood diisi oleh 
warga negara Belanda, pendirian lembaga ini juga menjadi bagian dari Politik 
Etis pemerintahan kolonial. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap 
kesejahteraan warga di negara koloni. Dampak dari kebijakan ini cukup luas 
dan melahirkan perubahan yang mendasar, dalam bukunya, Ricklefs (2009) 
menjelaskan bahwa akan sulit memahami konteks sejarah Indonesia awal 
abad ke-20 tanpa mengacu kepada kebijakan politik etis, yang berakar pada 
masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi. Kebijakan ini kemudian 
juga mendorong lahirnya kelas intelektual pribumi baru yang kemudian akan 
memiliki peran dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia (Ricklefs, 
2009). 

Volksroad tidak bisa dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau lembaga 
legislatif. Di samping itu Vo/ksroad mempunyai hak yang tidak sama 
dengan parlemen, karena Volksroad tidak mempunyai hak angket dan 
hak menentukan anggaran belanja negara. Begitu juga dengan anggota 
anggotanya terutama yang berasal dari kalangan pribumi tidak dipilih tetapi 
diangkat dari berbagai kelompok masyarakat, serta ketuanya diangkat 
langsung oleh Raja Belanda. Dalam keanggotaan Volksraad, orang Indonesia 
tidak pernah melebihi 50 persen. Jumlah anggota Volksroad pun tidak lebih 
dari 60 orang {Lihat Tabel 1). 

Tetapi sebagai catatan penting, meskipun buatan Belanda, tapi banyak 
anggota Volksraad yang berasal dari golongan pribumi yang bersikap radikal, 
bahkan suara-suara kaum nasionalis sering kali cukup lantang. Bahkan, kaum 
nasionalis yang berhaluan koperasi dan anggota Volksraad pendukung politik 
kolonialis, sering kali merepotkan Belanda karena membela rakyat tertindas. 
Salah seorang anggota Volksraad yang berpengaruh adalah Mohammad 
Husni Thamrin. 

Ketika masa penguasaan Belanda berakhir pada 8 Maret 1942 dan 
digantikan oleh pemerintahan militer Jepang, keberadaan Volksraad pun 
menjadi tidak diakui. Jepang menutup hampir seluruh saluran politik pada 
masa itu, dan membentuk sebuah badan bernama Tjuo Sangi-in, sebagai 
sebuah badan perwakilan yang bertugas untuk menjawab pertanyaan Saiko 
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Sikikan (Penguasa Militer Tertinggi) mengenai hal-hal terkait dengan upaya 
pemenangan Perang Asia Timur Raya. Ketika Jepang mulai terdesak dalam 
Perang Dunia II, mereka kemudian membentuk sebuah badan perwakilan 
bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) yang dalam perjalanannya kemudian berganti menjadi Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

Sesuai dengan amanat UUD yang ditetapkan PPKI, pembentukan lembaga 
perwakilan yang bersifat sementara diatur dalam aturan peralihan yaitu Pasal 
IV yang mengamanatkan bahwa "Sebelum Maje/is Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut 
Undang-Undcmg Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden 
dengan bantuan Komite Nasional''. Ketentuan inilah yang dijadikan dasar 
hukum bagi pembentukan lembaga legislatif. Kemudian PPKI menetapkan 
ketentuan-ketentuan pokok mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat 
(KNIP) pada tanggal 22 Agustus 1945. Beberapa hari kemudian tepatnya 
tanggal 29 Agustus 1945 atau 12 hari setelah Proklamasi, terbentuklah KNIP 
sebagai Parlemen Pertama di dalam sejarah Negara Republik Indonesia. Pada 
waktu itu, BPUPKI dan PPKI bersidang di tempat yang digunakan sebelumnya 
oleh Volksraad. 

Periode Lembaga Kursi 

1918-1942 Volksraad 39-60 

1945-1950 KNIP 137 

1950 DPR RIS 146 

1950 Senat RIS 32 

1950-1956 DPRS 236 

1956-1959 DPR 272 

1956-1959 Konstituante 542 

1959-1960 DPR 262 

Sumber: (Budiardjo, 2008) 

2. Masa Ordc Lama 

Selama lebih dari satu bulan KNIP bekerja melaksanakan tugas-tugasnya 
membantu Presiden dalam lingkup kegiatan eksekutif. Situasi ini ternyata 
tidak memuaskan sebagian golongan sehingga ketika dilangsungkan Sidang II 
KNIP tanggal 16-17 Oktober 1945 terdapat usulan agar diadakan perubahan 
tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Berkaitan dengan usulan 
terse but, lahirlah maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks) tanggal 16 Oktober 
1945 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP 
diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Disetujui pula bahwa pekerjaan sehari-hari KN IP dijalankan 
oleh sebuah Badan Pekerja KNIP. Melalui perubahan fungsi ini, maka KNIP 
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tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden tetapi melaksanakan 
fungsi legislatif. Dalam situasi kenegaraan di awal kemerdekaan yang serba 
tidak menentu, namun KNIP selain berperan sebagai lembaga legislatif juga 
sekaligus sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. 

Sebagai konsekuensi persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) terbentuk 
DPR-RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, Parlemen RIS dibagi menjadi dua kamar. 
Senat dan DPR. Jumlah anggota DPR 146 orang yang mewakili negara/ 
daerah bagian, sedangkan Senat RIS berjumlah 32, yaitu dua anggota dari 
tiap negara bagian. Dalam masa kerjanya yang hanya enam bulan, DPR-RIS 
dengan ketua Mr Sartono dari PNI berhasil mengesahkan tujuh buah UU. 
Kemudian digantikan DPR Sementara (DPRS) 1950-1956. DPR-RIS berakhir 
setelah Pemilu 1955 dan 1956 (Konstituante). Secara lebih rinci, periode DPR 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2 

Periode Dewan Perwakilan Rakyat dan Tempat Sidang 

No. Nama Pen ode S1dang Tempat 

1 Konute 29 Agustus Sldang I KNIP (29 Agustus 1945) berlangsung 
Nasional 1945-15Feb- d1 Gedung Keseman JakartaSekrelanat 
Indonesia ruari 1950 KNIP berkantor dr Geclung Djawa Hokokai, 

Pusat (KNIP) Lapangan Banteng. 

S1dang II KNIP (16·17 Oktober 1945) 
berlangsung dr bekas Ho1el Bmennhct. Jalan 
Kramal Sekretanat KNIP pmdah ke Jalan 
Ouacap. Menteng 

. S1dang 111 KNIP (25·27 November 1945) 

menempat1 salah satu gedung d1 Jalan 
01ponegoro (Gedung SMA PSKO) BP KNIP 
JUQa pernah berkanlor sementara di Kutoarjo, 
Purworejo. menempatt bekas Hotel van Laar 

S1dang IV KNIP (28 Februan - 3 Maret 1946) 
duaksanakan d1 Gedung Repubhk Indonesia, 
Solo, Jawa Tengah 

Sidang V KNIP (25 Februan-6 Maret 1947) 
dllaksanakan d1 Gedung Soc11e,1 dr Malang. 
Kenka Agresi Mll11er I Belanda tenedt, 
BP KNIP sempat pmdah ke Yogyakarta, 
menempat1 Pendopo Keraton, dan kemudran 

pmdah ke Jalan MallObo(o 16. menempat1 
Gedung Loge Theosohe. 

Sidang VI KNIP (6·15 Oesember 1949) 
dllaksanakan d, S1t1 H1nggil Yogyakana. KNIP 
menggunakan gedung nu hingga 15 Agustus 
1950 

2 DPR 15 Februari Parlemen RIS melaksanakan s,dang pembukaan 
danSenat 1950- 16  mereka d1 Gedung sccueu Concordia, Jalan Dr. 
Republlk Agustus 1950 Wah1d1n, Jakarta. S1dang selaruutnya dnaksanaken 
Indonesia d1 Hotel Des lndes. 

3 Dewan 16 Agustus Gedung Socneu Concordia, Jalan Dr Wahidm 
Perwakilan 1950- 26 (Lapangan Banteng) 

Rakyat Maret 1956 
Sementara 

(DPRS) 
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4 DPR Hasil 26 Maret 1956 Gedung Soc,teit Concordia, Jatan Dr. Wahid1n 
Penulusertama -22Juh 1959 (Lapangan Banteng) 

5 OPA setelah 22 Juh 1959- Gedung Socitert Concordia, Jalan Or Wahidin 
Deknt Preslden 26 Jurn1960 (Lapangan Banteng) 

6 DPR Gotong 26 Juni 1960 - Gedung Sociteit Concordia, lalu pindah ke 
Royong (DPR- 15 November Senayan menempati bangunan semi perma- 

GR) 1965 nen penlnggalan KUPAG (Komando Pemban- 
gunan Asian Games). 

Oalam rencananya OPR-GR akan menempatl 
lokast mi selama dua tahun, sementara Ge- 
dung Lapangan Banteng direnovasi Oalam 
penetanannye. tenadr pensuwa G.JO-SI 

PKt yang menyebabkan proyek peremajaan 
gedung DPA·GA terhenu. 

S1dang Pleno OPR-G 7 A pun d1laksanakan d1 
Hall Basket Senayan, selama dua bulan. 

7 DPRGR 15 November Gedung KUPAG, Senayan 
(Minus PK) 1965 - 19 

November 1966 

8 DPR-GROr:le 19 November PJ. Prestden Soeharto menetapkan bahwa 
Baru 1966-28 QPR-GR akan menggunakan gedung yang 

Oktober 1971 rnrencakan untuk S1dang CONEFO sebaqar 
Gedung DPR-GR dengan menggunakan se- 
bagaian ruangan yang telah selesa, dibangun. 

Pada fahun 1968, QPR-GR telah memmdah- 
kan sebagian persidangan ke Gedung 
CONEFO d1 Jalan Gatot Subroto, sementara 
sebaqran keqtatan kesekretanatan masm 
berlangsung di Gedung Lapangan Banteng 

9 QPR Hasil 28 Oktober Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) 
Penulu Ke 2 1971-1 Oktober d1 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 

1977 

10 DPA Ha�I 1 Oktober 1977 Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Pemnu ke-3 - 1 Oktober Jalan Gatot Subroto, Jakarta 

1982 

11 QPR Has I 1 Oklober 1982 Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Permlu ke-4 - 1 Ok1ober Jalan Gatot Subroto. Jakarta 

1987 

12 QPR Has I 10ktober 1987 Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Permlu ke-5 - 1 Oktober Jalan Gato! Subroto, Jakarta 

1992 

13 DPA Has I 1 Oktober Gedung MPRIDPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Pemllu ke 6 1992· 1 Oktober Jalan Gatot Subroto, Jakarta 

1997 

14 DPR Has I 1 Oktober 1997 Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Pemilu ke 7 - 1  Oktober Ja1an Gatot Subroto, Jakarta 

1999 

15 DPA Hasn 1 Oktober 1999 Gedung MPR/OPR (bekas Gedung CONEFO) d1 
Pemllu ke 8 - 1  Oktober Jalan Gatot Subroto, Jakarta 

2004 

16 OPR Hasil 1 Oktober 2004 Gedung MPR/DPR (bekas Gedung CONEFO) do 
Pemuu ke·9 - 1  Oktober Jalan Gatot Subroto. Jakarta 

2009 

17 DPA Hasil 1 Oktober 2009 Gedung MPR/OPR (bekas Gedung CONEFO) d1 
Pemllu ke-10 - 1  Oktober Ja1an Gatot Subroto, Jakarta 

2014 

18 OPA Heeu 1 Oktober 2014 Gedung MPR/OPR (bekas Gedung CONEFO) d1 

Pemuu ke · 11 - 1 Oktober Jalan Gatot Subroto, Jakarta 
2019 

Sumber: http://dpr:go.id/rentang/se1arah-dpr; (Budiardjo, 2008), (Sekretariat DPR-GR, 1984) 
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Perkembangan politik dan situasi kenegaraan di awal kemerdekaan 
menghendaki perubahan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Sistem 
pemerintahan berubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. 
Kondisi ini menyebabkan tingginya fragmentasi partai politik, setiap kabinet 
yang terbentuk hanya didukung oleh satu atau dua partai besar dan beberapa 
partai kecil. Koalisi yang terbentuk pun masih belum kuat, partai politik 
dengan mudah menarik dukungan mereka terhadap kabinet yang kemudian 
menyebabkan keadaan yang tidak stab ii. Rerata umur kabinet yang terbentuk 
pada masa itu hanya sekitar delapan bu Ian. Namun, pada sisi lain, kelompok 
oposisi juga tidak bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan balk, mereka 
tidak muncul sebagai kelompok yang mampu menyusun program kerja 
alternatif, tetapi hanya mengedepankan sisi yang tidak produktif dari 
kelompok oposisi (Budiardjo, 2008). 

Di samping itu, juga terdapat beberapa kekuatan sosial-politik yang tidak 
memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, 
padahal mereka merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang 
presiden yang tidak mau hanya bertindak sebagai pemberi 'cap' legitimasi. 
Tidak adanya anggota partai politik yang tergabung dalam Konstituante untuk 
merumuskan dasar negara yang baru, menyebabkan pembahasan menjadi 
berlarut. Setelah terpilih pada Desember 1955, Majelis Konstituante tidak 
menyelenggarakan sidang hingga bulan November 1956, dan hingga tahun 
1959, Majelis Konstituante tetap belum bisa merumuskan dasar negara yang 
baru . Faktor tersebutlah yang menjadi pendorong bagi Presiden Soekarno 
untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan bentuk 
pemerintahan kepada sistem presidensial (Ricklefs, 2009). 

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan Demokrasi Terpimpin yang 
dinilainya lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia . Ciri rezim ini antara 
lain: dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya 
pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial 
politik. Dekrit dianggap sebagai jalan keluar dari kemacetan politik melalui 
pembentukan kepemimpinan politik yang kuat. Akan tetapi, penguatan 
sistem presidensial ini mencapai bentuk yang terlalu ekstrim dengan lahirnya 
Ketetapan MPRS No. 1 1 1/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden 
seumur hidup dan menghilangkan batasan jabatan lima tahun seorang 
presiden. Sebagai konsekuensinya, lembaga perwakilan semakin tidak 
memiliki kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kondisi ini terus berjalan 
sampai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno (Budiardjo, 2008). 

3. Masa Onie Baru 

Dalam pemerintahan Orde Baru, lembaga eksekutif (Presiden) memiliki 
kekuasaan yang sentral. Pada saat itu keberadaan DPR sebagai lembaga 
legislatif seolah hanya menjadi pemberi cap legitimasi bagi eksekutif. Dalam 
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masa ini pun, proyek pembangunan Gedung DPR-GR terus dilanjutkan. 
Pada masa itu nama proyek diganti menjadi Proyek Pembangunan dan 
Pengendalian Komplek DPR. 

Dalam konteks politik, keberadaan lembaga perwakilan tidak banyak 
mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru prioritas pembangunan 
lebih ditekankan kepada pembangunan ekonomi, sehingga akibatnya 
pembangunan politik menjadi terabaikan dan pada akhirnya berdampak 
kepada minirnnya peran lembaga perwakilan di Indonesia. Dengan alasan 
perhatian kepada pembangunan ekonomi, maka negara membutuhkan 
situasi stabil, dalam arti tidak boleh ada gejolak politik. Oleh karena 
faktor stabilitas inilah semakin lama semakin membuat peran lembaga 
perwakilan bekerja kurang optimal. Pengawasan yang dilakukan cenderung 
hanya bersifat formalitas. Kritik pun mengarah kepada DPR, dalam hal ini 
peran lembaga perwakilan lebih berperan sebagai sumber legitimasi bagi 
kebijakan pemerintah. Stabilitas ekonomi pada masa Orde Baru ini diikuti 
oleh Pemilu yang secara reguler dilaksanakan setiap lima tahun sekali 
(dimulai sejak Pemilu 1977). Sayangnya, Pemilu pada Masa Orde Baru 
belum dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi dalam 
penyelenggaraannya karena dilaksanakan bukan oleh sebuah lembaga 
negara yang tetap, mandiri, dan independen seperti Komisi Pemilihan Umum 
yang kita kenal sekarang ini . 

Kondisi ini kemudian memberikan pengaruh secara langsung pada 
perkembangan model kawasan gedungyangtidak memperkuat proses checks 
and balances, misalnya dari awal Orde Baru sampai dengan berakhirnya Orde 
Baru di kawasan DPR tidak dilengkapi dengan ruang untuk menyampaikan 
aspirasi. Rezim yang represif tidak memberikan ruang kepada masyarakat 
untuk melakukan partisipasi politik, penyampaian pendapat secara terbuka. 

4. Masa Reformasi 

Memasuki era reformasi, amandemen UUD 1945 oleh MPR telah mengubah 
struktur ketatanegaraan. Struktur ini mengarah kepada terciptanya 
mekanisme checks and balances antarlembaga negara khususnya antartiga 
cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MPR tidak lagi 
bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang memberikan mandat 
kepada Presiden untuk menjalankan jabatan sebagai Kepala Negara dan 
Kepala Pemerintahan . Perubahan struktur ketatanegaraan ini terlihat 
dengan semakin tegasnya posisi dan kedudukan masing-masing lembaga 
negara yang melaksanakan tiga kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. 
Pada sisi kekuasaan legislatif, terjadi penataan kelembagaan yang ditandai 
dengan penegasan bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk 
undang-undang serta terbentuknya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan 
Daerah (DPO), yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat untuk 
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mewakili daerah. Setiap provinsi akan diwakili oleh empat orang anggota 
DPD. Dalam Pemilu 2014, terpilih 132 orang anggota DPD, yang terbagi 
dalam empat komite, dan tujuh alat kelengkapan (Panitia Perancang 
Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan 
Kerja Sama Parlemen, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Badan 
Akuntabilitas Publik, dan Panitia Musyawarah). 

Selain itu, terdapat satu penegasan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan 
yang seluruh anggotanya dipil ih langsung oleh rakyat. Tidak ada lagi 
anggota yang diangkat atau ditunjuk mewakili utusan golongan ataupun 
utusan daerah. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat pemisahan kekuasaan 
yang jelas, sehingga peran DPR menjadi semakin penting dalam struktur 
ketetanegaraan Indonesia. 

Dinamika demokrasi juga menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Unjuk Rasa dan Penyampaian 
Pendapat menjadi pemandangan jamak yang ditemui. Fenomena yang 
jarang terjadi pada masa Orde Baru, karena rezim yang represif. Terbukanya 
kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan mengontrol jalannya 
pemerintahan menyebabkan DPR menjadi "ternpat" mereka menyampaikan 
pendapat, mulai dari audiensi langsung bertemu dengan anggota legislatif, 
ataupun dengan menggelar sejumlah demonstrasi di pinggir jalan, di depan 
Gedung MPR/DPR. 

Demonstrasi di pinggir jalan menjadi pilihan karena di Kompleks Parlemen 
Senayan belum menyediakan fasilitas yang bisa menampung massa 
dalam jumlah besar untuk menyampaikan pendapat mereka. Pada masa 
kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung pada awal masa Reformasi, DPR RI pernah 
memiliki ruang untuk penyampaian pendapat dan unjuk rasa. Lokasi yang 
tidak strategis menyebabkan ruang tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan 
optimal. Dalam sebuah negara yang demokratis, partisipasi politik adalah 
bentuk penghargaan terhadap pilihan yang telah dibuat oleh rakyat. 
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D. Sarana Prasarana: Lambang, Gedung dan Karya Seni 

1. Lambang DPR RI 

Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Peraturan 
DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pada Bab XXIII Pasal 314 dan 
Pasal 315. Berdasarkan Lampiran I Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib, Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
adalah sebagai berikut 
Penjelasan mengenai bentuk, makna dan warna dari lambang tersebut sesuai 
Lampiran II Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib adalah : 

Gambar 

Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Repub/1k Indonesia 
Sumber: (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.} 

a. Bentuk: 
a.1. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas 

tiga bagian: 
1) Garuda di tengah-tengah. 
2) Padi dan Kapas melingkari Garuda. 
3) Pita dengan huruf-huruf DPR RI. 

a.Z, Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk 
bulat clengan batasan sebagai berikut: 
1) Sebelah kanan : gambar kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah. 
2) Sebelah kiri : gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) 

buah, 

3) Sebelah bawah : gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan 
pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan 
DPR RI. 

a.3. Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Makna: 
b.1. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh, sayap, ekor, 
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dan cakar mewujudkan lam bang tenaga pembangunan. Di tengah-tengah 
perisai yang berbentukjantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang 
maksudnya melukiskan khatulistiwa. 
Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar 
Pancasila, yaitu: 

l) Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, terlukis dengan Nur Cahaya di 
ruang tengah berbentuk Bintang yang bersudut lima. 

2) Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilukiskan dengan Tali 
Rantai bermata bulatan dan persegi. 

3) Dasar Persatuan Indonesia, dilukiskan dengan pohon beringin 
tempat berlindung. 

4) Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dilukiskan dengan Kepala Banteng 
sebagai Lam bang Tenaga Rakyat. 

5) Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dilukiskan 
dengan Kapas dan Padi sebagai tanda tujuan kemakmuran. 

b.2. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut: 
1) GambarKapasyang berjumlah 17 (tujuh be las) buah melambangkan 

kemakmuran rakyat di bidang sandang (pakaian). 
2) Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah 

melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan 
(makanan). 

b.3. Makna pita dengan huruf-huruf DPR RI di tengahnya melambangkan 
suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan 
Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan 
ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. 

b.4. Selain warna dasar kuning emas, terdapat warna Merah-Putih yang 
melambangkan Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. 
Warna Merah-Putih dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, melambangkan keteguhan hati Dewan sebagai alat 
perjuangan untuk senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan 
serta kehormatan Repub l ik Indonesia. Bentuk Lambang Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan lingkaran 
bulat melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

b.5. Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia adalah melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagai tenaga pembangun yang dalam melaksanakan tugas 
pokoknya senantiasa harus berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat 
dan berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa 
dan Negara Republ ik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2. Sejarah Gedung DPR RI 

a. Masa Sebelum Indonesia Merdeka 

Pada masa sebelum Indonesia merdeka lembaga perwakilan yang ada adalah 
Volksraad (Dewan Rakyat), yang resmi dibentuk pada Mei 1918 oleh Gubernur 
Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah Belanda. 

Pada masa Vo/ksraod, sidang-sidang dilangsungkan di sebuah gedung yang 
terletak di Jalan Pejambon No.6 (sekarang Gedung Pancasila, bagian dari 
Kementerian Luar Negeri RI) Jakarta Pusat. Gedung yang dibangun pada tahun 
1830 ini, awalnya dipakai sebagai tempat kediaman Komandan Tentara Hindia 
Belanda yang bernama Herzog Bernhard van Sachsen (1792-1862). Kemudian 
pada masa kolonial Belanda, gedung yang dirancang oleh Ir. J. Tromp ini diberi 
nama Hertogpark (Taman Adipati). 

Gedung Vo/lcsraad dahulu 
Sumber. (AR, 2012) 

Geduns Volksraad dahulu 
Sumber: (poestahadepck, 2017) 
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Gedung Pancasila sekarang 
Sumber: (Tourism Indonesia, 2017) 

Saat militer Jepang berkuasa di Indonesia sejak Maret 1942, semua kegiatan 
politik dilarang apalagi lembaga perwakilan dan keberadaan Volksraad tidak 
diakui lagi. Pemerintah Balatentara JepangJepang pada tahun 1943 membentuk 
Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab 
pertanyaan Saiko Sikikan (penguasa militer tertinggi) tentang hal-hal yang 
menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Namun demikian, 
Tjuo Sangi-in bukan badan perwakilan apalagi parlemen yang mewakili bangsa 
Indonesia. 

Pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, 
Pemerintahan Balatentara Jepang membentuk Dokuritsu Junbii Chi5sokoi 

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat 
BPUPKI) sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan 
menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Di 
sisi lain, pembentukan BPUPKI juga bertujuan untuk menyelidiki, mempelajari 
dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata 
pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. BPUPKI 
diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat 
dan mempunyai dua orang wakil ketua yaitu lchibangase Yosio (orang Jepang) 
dan Raden Pandji Soeroso. 
Upacara pelantikan anggota dan peresmian masa persidangan BPUPKI 
dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di Gedung Tjuo Sangi-in yang merupakan 
gedung eks-Volksraad, di Jalan Pejambon No.6 Jakarta Pusat. 

Masa Persidangan Pertama BPUPKI adalah dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 
dilanjutkan dengan Masa Persidangan Kedua dari tanggal 10-14 Juli 1945. 
Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Pemerintah Balatentara Jepang 

! 
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membubarkan BPUPKI karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya 
dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara 
Indonesia, dan kemudian membentuk Ookuritsu Junbi lnkai (Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. 
PPKI melakukan tiga kali persidangan (tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945) 
bertempat di gedung eks-Volksraad, di jalan Pejambon No.6 Jakarta Pu sat. Pad a 
sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan ketentuan-ketentuan 
pokok tentang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 

KNIP adalah sebuah badan perwakilan yang membantu kerja Presiden, 
yang dilantik oleh Ketua PPKI pada 29 Agustus 1945 di Gedung Schouwburg 
(sekarang Gedung Kesenian Jakarta). Keanggotaan KNIP terdiri dari tokoh-tokoh 
masyarakat dari berbagai golongan dan tokoh daerah termasuk mantan anggota 
PPKI. KNIP adalah cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal 
pembentukannya diresmikan menjadi Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Sumber: (Wik1media Commons, 1009) 

Gambar 

Gedung Schouwburg dahulu dan Gedung Keseman Jakarta sekarang 
Sumber. http.//mdonesiatounsm.asia/med1a/gallery/17083indonesia-tourism-jakarta-art· 

bu1/d1ng.1pg 
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b. Masa Orde Lama 

KNIP bertugas dari 29 Agustus 1945 sampai Februari 1950, sidang pertama 
KNIP dilaksanakan setelah acara pelantikan bertempat di Gedung Schouwburg. 
Karena keterbatasan ruangan, maka Sekretariat KNIP berkantor di Gedung eks 
Jawa Hokokai di daerah Lapangan Banteng (sekarang gedung Mahkamah Agung 
di samping Gedung Kementerian Keuangan). 

Sumber: (Wik1med1a Commons, 2009) 

24 

• Sumber: https:// 
semarangcityheritage.fi/es. 
wordpress.com/2012/08/ 
col/ectie_tropenmuseum_ 
het _ hooggerechtshof_ en_ 
het_paleis_van_daendels_ 
het_grote _ huis _ aan _ het_ 
waterlooplein_ te_ batavia_ 
tmn,_10015231.jpg 

• Sumber: (Kementerian 
Keuangan, n.d.} 
Gedung Mahkamah Agung 
dahufu dan Gedung Prijadi 
(Bagian dari Kementerian 
Keuangan RI} sekarang 
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Sidang kedua KNIP dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di gedung 
eks Hotel Binnenhof di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pada saat sidang kedua 
dilaksanakan, Sekretariat KNIP menempati sebuah gedung eks-Telefoongebouw 
(Kantor Telepon pada Zaman Belanda) di Jalan Cilacap, Jakarta Pusat (sekarang 
menjadi Hotel Hermitage) . 

• Sumber: (Shraya 
Residence, 2014) 

Gambar 
Gedung eks- Te/efoonsebouw dahulu dan Hotel Hermitage sekarang 

Sumber: (Fauzlah, 1017) 

KNIP kemudian membentuk Sadan Pekerja (BP KNIP) yang menyusun pola 
kepemimpinan negara dan bagaimana pembagian tugas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 

Hingga sidang ketiga yang dilaksanakan pada 25-27 November 1945, BP 
KNIP masih be/um mempunyai gedung tetap untuk bersidang. Sidang ketiga 
dilaksanakan di sebuah gedung seko/ah di Jalan Diponegoro di seberang rumah 
sakit (sekarang RSCM). Gedung tersebut saat ini ada/ah bangunan Seka/ah SMA 
1 PSKD. 
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Gedung Seko/ah (dahulu) 
Sumber· (W1k1med1a Commons, 2009) 

Gedung SMA l PSKD Jakarta (sekarang) 
Sumber· (W1k1media Commons, 2009) 

Ketika melaksanakan sidang yang keempat pada 28 Februari-3 Maret 1946, 
BP KNIP menggunakan Gedung Pemerintah Republik Indonesia di Kata Solo, 
Jawa Tengah. Setelah itu, dengan alasan mendekati lokasi Pemerintah Pusat 
di Yogyakarta maka BP KNIP dan sekretariatnya pindah ke Purworejo. Bupati 
Purworejo menawarkan agar BP KNIP menempati bangunan bekas Hotel Van 
Laar di Jalan Kutoarjo. 

Selanjutnya pada sidang kelima pada 25 Februari-6 Maret 1947, BP KNIP 
berpindah ke Jawa Timur. Sidang kelima dilaksanakan di gedung eks-Societeit 

Concordia di Kata Malang. Seusai persidangan kelima, BP KNIP dan sekretariatnya 
pindah ke Yogyakarta dan selama satu bulan menggunakan Gedung Palang 
Merah Indonesia di Jalan Gondolayu. 
Pada bulan April 1947, BP KNIP dan sekretariatnya mendapatkan kantor tetap di 
gedung Loji Theosofie (sering disebutjuga sebagai bangunan Loji Setan), di Jalan 
Malioboro sampai tanggal 15 Agustus 1950, saat ini gedung tersebut menjadi 
Gedung DPRD Provinsi DI Yogyakarta. Saat berkedudukan di Yogyakarta, BP KNIP 
melaksanakan sidang keenamnya di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada tanggal 
6-15 Desember 1949. 



Gedung Pemerintah Republik Indonesia d1 Kora Solo, Jawa Tengah 
Sumber: (Biro Pembentoon Parlemen Sekretonot Jenderol don Bodon Keohlion 

DPRR(,011/ 

Hotel Van Laar d1 Purwore10 
Sumber : (Erda, 2016) 

Kemudian sebagai pelaksanaan kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar di 
Den Haag, UUD 1945 diganti dengan UUD Sementara 1950. Berdasarkan UUD 
Sementara tersebut, KNIP dibubarkan dan digantikan dengan Parlemen Republik 
Indonesia Serikat (RIS). Parlemen RIS melakukan rapat-rapat awal di Hotel Des 
lndes, Jakarta lalu melaksanakan sidang pertamanya di sebuah gedung eks 
Societeit Concordia di Jalan Wahidin, Jakarta Pusat yang kemudian diberi nama 
Gedung Parlemen (sekarang bagian dari gedung Kementerian Keuangan). 
Anggota Konstituante dan Anggota Parle men has ii Pemilu tahun 1955 juga belum 
mempunyai kantor tetap karena keterbatasan gedung milik pemerintah. Pernah 
dialami bahwa anggota parlemen melakukan sidang di Jakarta sementara para 
anggota Konstituante bersidang di gedung eks-Societeit Concordia di Bandung 
yang sekarang adalah Gedung Merdeka. 
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Gedung Soc1ete1t Concordia di Ma/ans 
Sumber · (Ke/urahan Sumber Sari, n.d.) 

Gedung Loji Theosofie (dahufu) 
Sumber: {PAN DIY, n.d.) 

Gedung DPRD Provins/ DI Yogyakarta (sekarang) 
Sumber: (PAN DIY, n.d.) 

Pasca pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 pada 
tahun 1959, dibentuklan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). MPRS melaksanakan 
sidang umum sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1960, 1963 dan 1965. 
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• 
Gedung Hotel Des lndes, 

sekorong beram Pusor 
Perbelon1oon Dura Merlin 

Sumber: (Biro Pemberitoon 
Porlemen Sekretorior 

Jenderol don Bodon Keohl,on 
OPRRI, 2017) 

• Gedung eks-Societeit 
Concordia di Jo/on Wohidin 

Jokorto Pusot� kemudion 
menjadi Gedung Porlemen 

Sumber: (Pinrerest, n.d. 

Ketiga sidang umum tersebut dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. 
Karena sebagian besar anggota MPRS berdomisili di Jakarta maka dibentuklah 
Sekretariat Cabang MPRS di Jakarta yang bertempat di Gedung Stannia, Jalan 
Cik Ditiro, Jakarta Pusat. Sementara itu, DPR-GR melaksanakan sidangnya di 
Gedung Par\emen di Jalan Wahidin, Jakarta Pusat. 
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Gedung Merdeka d1 Bandung (dahulu} 
Sumber (Moo1Bandoeng, 1013) 

'I 

Gedung Merdeka d, Bandung (5ekarang) 
Sumber: (Inside Bandung, 1016) 

Pada awal tahun 1965 DPR-GR melakukan peremajaan Gedung Parlemen di 
Jalan Wahidin menjadi Gedung DPR dan memindahkan kegiatan-kegiatannya 
sementara ke Gedung Komando Urusan Pembangunan Asian Games (Gedung 
KUPAG, sekarang berdiri Kantor Kemenpora) di Senayan. 

Perkembangan kondisi politik di awal tahun 1965 melahirkan gagasan untuk 
membentuk tata dunia baru. Indonesia keluar dari PBB dan berencana 
menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), sebuah 
konferensi internasional yang akan dihadiri oleh para wakil dari negara-negara 
pendukung gagasan pembentukan tata dunia baru tersebut. 

Melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965 tanggal 8 Maret 1965, 
Presiden Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (Menteri 
PUT) untuk melaksanakan pembangunan politico/ venues dalam rangka 
penyelenggaraan CONEFO. Lokasi politico/ venues dipilih di kawasan Senayan, 
berdekatan sekaligus melengkapi sport venues yang tel ah lebih dahulu dibangun 
semasa persiapan Asian Games, berupa Stadion Utama Senayan dan gelanggang 
olahraga di dekatnya. 
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c. Masa Orde Baru 

Akibat peristiwa G30S/PKI maka proses peremajaan Gedung Parlemen terhenti. 
DPR-GR tetap berkantor di Gedung KUPAG, sementara MPRS melaksanakan 
Sidang Umum keempat tahun 1966 dan Sidang lstimewa tahun 1967 di 
Gedung lstana Olah Raga (lstora) Senayan. Tenggat waktu yang diberikan untuk 
penyelesaian pembangunan political venues di Senayan pada 17 Agustus 1966 
juga tidak terpenuhi. 

Gedung Parlemen di Jalan Wahidm yang d1remajakan 
Sllmber: (Biro Pembeotoon Porlemen Sekretor,ot Jenderal don Bodon Keohhan 

OPRRI, 2017) 

Gedung KUPAG- Senayan, sekaran1 berdiri Kantor Kemenpora 
Sumber · /Biro Pembentoon Porlemen Sekretonor Jenderol don Bodon Keoh/1on 

OPR RI, .lOJ 7) 

Di sisi lain, Pemerintah Orde Baru kemudian berinisiatif ingin mengakhiri 
permasalahan MPRS dan DPR-GR sebagai lembaga legislatif yang masih belum 
mempunyai gedung kantor yang tetap. 

Pada saat itu satu-satunya bangunan yang memadai dan memungkinkan untuk 
digunakan sebagai tempat persidangan adalah bangunan politico/ venues yang 
sedang dalam penyelesaian tersebut. 
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Kemudian berdasarkan Surat Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 November 
1966, Presidium Kabinet Ampera memutuskan bahwa pembangunan proyek 
politico/ venues tetap terus dilanjutkan, namun peruntukannya diubah menjadi 
untuk Gedung MPR/DPR. 

Serah terima hasil pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 
berupa penyelesaian Gedung Konferensi Utama (Moin Conference Building), 
penyelesaian sebagian jalan utama dan jalan service diserahterimakan kepada 
Sekjen DPR-GR pada tanggal 15 Maret 1968. Penyelesaian tahap kedua berupa 
Gedung Sekretariat dan Balai Kesehatan diserahterimakan tanggal 20 Maret 
1978. Kemudian pembangunan Auditorium diselesaikan pada bulan September 
1982 disusul penyelesaian Gedung Banquet pada bulan Februari 1983. 

Komp/eks Parlemen Senayan, tahun 1970-an 
Sumber: (Kolelai Tempo Doeloe, 2014) 

Komp/eks Parfemen Senayan, saat ini 
Sumber: (Biro Pemben"toon Por!emen Sekretonot Jenderol don Bodon Keahlian DPR Rl ZOJ 7) 

Pemberian nama bangunan yang diselesaikan menggunakan Bahasa Sansekerta. 
Bangunan Gedung Konferensi Uta ma (Moin Conference Building), yang berfungsi 
sebagai Gedung Sidang Utama diberi nama Grahatama. Bangunan Gedung 
Sekretariat dialihfungsikan menjadi kantor kerja anggota dewan yang bernama 
Lokawirasabha. Bangunan yang semula diperuntukkan untuk Press Center 
beralih fungsi menjadi ruang komisi dan diberi nama Gana Graha. Gedung 



Kompleks Parlemen Senayan, saar fni 
Sumber: (Biro Pemberitoon Parlemen Sekretorlot Jenderol don Badon Keoh/ion OPR RI, 2017) 

Banquet dialihfungsikan sebagai perpustakaan dan tempat upacara pelantikan 
yang diberi nama Pustakaloka. Sedangkan Auditorium beralihfungsi menjadi 
tempat sidang pleno yang diberi nama Graha Karana. 

Perkembangan pembangunan gedung di kompleks parlemen Senayan juga 
berlanjut dengan dibangunnya gedung baru untuk Sekretariat Jenderal MPR/ 
DPR pada tahun 1983 yang diberi nama Samania Sasanagraha, dan gedung ini 
mulai digunakan tahun 1985. 

Seiring berkembangnya lembaga DPR RI maka kebutuhan ruang kerja anggota 
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pun semakin besar, dan pada tahun 1997 diresmikan sebuah gedung baru 
setinggi 24 lantai (termasuk satu lantai parkir semi-basement) untuk ruang 
kerja anggota dan staf yang diberi nama Lokawirasabha Tama. Kemudian pada 
tanggal 29 Agustus 1997 diresmikan bangunan Masjid Baiturrahman di kompleks 
parlemen Senayan sebagai sarana ibadah umat Islam. 

»: 
/ 

Gedung Sekretarlat Jenderal OPR RI 
Sumber: (Biro Pemberitoon Por/emen Sekretoriot Jenderol don Bodon Keoh!,on DPR RI, .1017) 
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Masjid Ba1turrahman d1 Kompleks Par/emen Senayan 
Sumber. (Biro Pemberitaan Porlemen Sekretariat Jenderal don Bodon Keoh/lan DPR RI, 2017) 

Masjid Baiturrahman di Kompleks Parlemen Senayan 
Sumber: (Biro Pemberitoan Porlemen Sekretariot Jenderol don Bodon Keohlion DPR RI, 2017) 
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Pada tanggal 8 September 1998, Pimpinan DPR RI menerima surat dari salah 
satu Anggota DPR RI yang mengusulkan agar nama bangunan di kompleks 
gedung MPR/DPR RI Senayan diganti menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia. 
Selanjutnya pada tanggal 10 November 1998, Pim pi nan MPR RI menerima surat 
dari 219 Anggota MPR RI yang mengusulkan hal yang sama. 

Dalam Rapat Pimpinan tanggal 18 November 1998, diputuskan pembentukan 
Tim Penggantian nama-nama Gedung DPR/MPR yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua DPR RI Bidang Korkesra, lbu Hj. Fatimah Achmad, SH. Tim ini memulai 
rapat pada tanggal 4 Desember 1998, dan dalam rapat terakhirnya pada tanggal 
14 Desember 1998 diputuskan menyetujui penggantian nama-nama gedung 
sebagai berikut: 

I .  Gedung Grahatama menjadi Gedung Nusantara 
2. Gedung Lokawirasabha Tama menjadi Gedung Nusantara I 
3. Gedung Ganagraha menjadi Gedung Nusantara II dan Gedung 

Nusantara II Paripurna 
4. Gedung Lokawirasabha menjadi Gedung Nusantara Ill 
5. Gedung Pustakaloka menjadi Gedung Nusantara IV 
6. Gedung Graha Karana menjadi Gedung Nusantara V 
7. Gedung Samania Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal 

DPR RI 
8. Gedung Mekanik Graha menjadi Gedung Mekanik 

d. Masa Reformasi 

Era reformasi membuka ruang amandemen konstitusi UUD NRI 1945 oleh 
MPR dan terbitnya UU MD3 turut mengubah tatanan lembaga negara. Sesuai 
amanat UU MD3 maka MPR RI bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan 
dibentuknya lembaga DPD RI. Sehingga terdapat tiga lembaga legislatif yaitu 
MPR RI, DPR RI dan DPD RI. 

Keanggotaan ketiga lembaga parlemen tersebut berbeda dan jumlahnya pun 
bertambah jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Anggota DPR 
RI dipil ih langsung oleh rakyat melalui jalur partai politik, tidak ada lagi yang 
diangkat. Anggota DPD RI adalah wakil daerah melalui jalur perseorangan yang 
dipilih oleh rakyat sementara anggota MPR RI adalah gabungan anggota DPR RI 
dan DPD RI. 

Perkembangan selanjutnya adalah dibentuknya lnspektorat Utama dan Badan 
Keahlian DPR RI dalam rangka penguatan kelembagaan sebagai bagian dari 
reformasi di lembaga DPR RI. Dan pada tanggal 24Januari 2017 jajaran Pimpinan 
DPR RI meresmikan gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
yang sebelumnya hanya Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Pandangan Kompleks Parlemen Senayan dari Arah Jalan Gator Soebroto 
Sumber (Biro Pembentoon Porlemen Sekreronat Jenderol don Bodon Keoh/1on OPR RI, }017) 

Meskipun demikian, lembaga MPR RI, DPR RI dan DPD RI tetap menempati 
gedung-gedungyang ada di kompleks parlemen Senayan tan pa ada penambahan 
sarana dan infrastruktur secara signifikan. 

Berdasarkan kronologi sejarah sejak masa sebelum kemerdekaan sampai era 
reformasi lembaga DPR pernah mengalami masa nomoden, yaitu berpindah 
pindah gedung sampai akhirnya menempati Kompleks Parlemen Senayan yang 
awalnya direncanakan sebagai Proyek CONEFO. Gedung Nusantara I sebagai 
kantor dan ruang kerja anggota DPR RI yang diresmikan pada tahun 1997 pun 
dibangun dengan kebutuhan anggota dewan pada masa itu, dengan jumlah 
anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Saat ini jumlah tersebut telah bertambah 
menjadi 560 orang ditambah tenaga ahli dan staf administrasi. 

Sehubungan dengan hal itu dan adanya tuntutan reformasi serta peningkatan 
kinerja DPR RI menuju Parlemen Modern, Berwibawa dan Kredibel maka 
diperlukan sarana dan sistem pendukung (supporting system) yang representatif 
dan sesuai dengan kebutuhan para anggota agar dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara optimal. 
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Sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan CONEFO, Pemerintah Indonesia 
membuka sayembara perancangan kompleks bangunan political venues sekitar 
bulan November 1964. Sayembara perancangan ini diikuti oleh tiga perusahaan 
konsultan perencana, yaitu Binakarja, Virama Karja dan Perentjana Djaja serta 
satu peserta perseorangan atas nama Dipl. Ing Soejoedi Wiroatmodjo, seorang 
arsitek alumnus ITB Bandung yang lulus dengan predikat cum laude dari TU 
West Berlin Jerman tahun 1960. 

Sesuai dengan permintaan Bung Karno, desain kompleks bangunan political 
venues tersebut wajib menampilkan unsur kemegahan dan harus mempunyai 
ciri khas kepribadian bangsa Indonesia serta mampu menjawab tantangan 
zaman ke depan. Sayembara perancangan ini diharapkan mampu mnghasilkan 
karya yang sanggup menandingi gedung Markas PBB di New York, Amerika 
Serikat. 

Lokasi kompleks bangunan political venues ditetapkan dengan batas-batas 
sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Gatot Soebroto, 
sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Terusan Pasar Palmerah (sekarang 
Jalan Lapangan Tembak), sebelah timur dengan Jalan Pintu IV (sekarang jalan 
Gerbang Pemuda) dan sebelah barat berbatasan dengan jalur rel kereta api. 
Akses utama menuju lokasi adalah melalui Jembatan Semanggi lalu melalui 
Jalan Gatot Soebroto. 

Tim Penilai Sayembara yang dipimpin oleh Bung Karno pada tanggal 22 Februari 
1965 memutuskan bahwa karya rancangan Dipl. Ing Soejoedi yang menjadi 
pemenang. Soejoedi menampilkan unsur kemegahan dan ciri kepribadian bangsa 
pada rancangannya berupa ruang terbuka yang luas di bagian depan untuk 
menyambut dan menerima kedatangan para tamu dengan ramah dan akrab. 
Keramahan dan keterbukaan juga dijabarkan melalui rancangan tangga lebar 
yang langsung menuju gedung sidang utama dari ruang terbuka (plaza) dengan 
danau buatan. Saat ini di depan gedung sidang utama (Gedung Nusantara) 
terdapat ruang terbuka yang cukup luas berupa taman dan air mancur dengan 
sebuah patung estetika karya But Muchtar. 

Desam, Maket dan Proses Pembangunan Political Venues CONEFO 
Sumber: (Biro Pemberltoan Par/emen Sekretoriot Jenderal don Bodon Keah/lon DPR RI, 2017) 
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Desain, Maker dan Proses Pembangunan Political Venues CONEFO 
Sumber: (Biro Pemberitoon Porlemen Sekretoriot Jenderal don Bodon Keahlian DPR RI, 2017) 

Oesain, Maket dan Proses Pembangunan Political Venues CONEFO 
Sumber: (Biro Pember,toon Por/emen Sekretarlot Jenderol don Bodon Keoh/ion OPR RI, 2017) 

Pada ta ha pan pembangunan dikerahkan enam perusahaan kontraktor, yaitu: PN 
Hutama Karja melaksanakan pembangunan main conference building (sekarang 
Gedung Nusantara), PN Adhi Karja menangani pembangunan gedung secretariat, 
PN Nindya Karja menangani pembangunan gedung auditorium berikut banquet 

hall, PN waskita karja menangani pembangunan danau dan plaza, PN Widjaja 
Karja menggarap pekerjaan instalasi listrik dan PN Peprida menangani pekerjaan 
mekanikalnya. 

Pada tanggal 19 April 1965, tepat pada peringatan sepuluh tahun Konferensi 
Asia-Afrika dengan upacara yang cukup meriah dan dihadiri perwakilan 
beberapa negara sahabat, dipancangkan tiang pertama pembangunan kompleks 
bangunan political venues CONEFO. 



Organisasi pelaksanaan proyek ini disusun seperti organisasi militer, dengan 
nama Komando Pembangunan Proyek CONEFO (Kopronef) sesuai Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 6/PRT/1965 tanggal 8 Maret 1965. 
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (Menteri PUT) Mayor Jenderal D Suprayogi 
bertindak sebagai Komandan Kopronef yang langsung bertanggung jawab 
kepada Presiden. Komandan Kopronef dibantu oleh empat orang deputi dan 
masing-masing deputi memimpin satu tim kerja. Tim kerja tersebut terdiri dari: 
Tim I Perencanaan dan Pengawasan Teknik, Tim II Keuangan dan Pembiayaan, 
Tim I l l  Logistik dan Tim IV Pelaksanaan Teknis Pembangunan. Masing-masing 
tim mempunyai tiga sampai lima orang anggota inti yang dipimpin oleh Deputi 
Komandan Kopronef sebagai ketua timnya. 

Pelaksanaan pembangunan Provek CONEFO dilakukan dengan sistemfast track, 
yang saat itu masih merupakan sebuah metode baru di Indonesia. Dengan sistem 
ini proses pekerjaan dapat ditangani secara lebih cepat. Proses pelaksanaan 
kontruksi dilakukan bersamaan dengan melanjutkan pengembangan 
perencanaan yang lebih kompleks. Pengembangan perencanaan ini penting 
sebagai penjabaran gagasan-gagasan menjadi gambar-gambar yang siap 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pada puncak 
pekerjaannya Proyek CONEFO pernah melibatkan seitar 27.000 orang tenaga 
(mobilisasi armada semut) yang bekerja selama 24 jam bergantian selama tiga 
shift (jam kerja). 

Keunikan arsitektur dari Proyek CONEFO ini adalah pada gedung sidang utama 
(main conference building, sekarang Gedung Nusantara). Pada saat perancangan 
karya untuk sayembara ada beberapa alternatif untuk bentuk atapnya. Alternatif 
paling sederhana dan umum digunakan adalah bentuk dan struktur kubah beton 
baik bentuk setengah bola atau tembereng/sebagian bola. 

Ir. Sutami, seorang insinyur teknik sipil yang juga menjadi pimpinan PN Hutama 
Karja saat itu memberikan masukan kepada tim perancang yaitu Dipl. Ing 
Soejoedi dan Ir. Nurpontjo bahwa jika diputuskan menggunakan struktur atap 
kubah murni pada atap gedung sidang utama maka akan muncul masalah serius 
terkait perataan penyaluran beban vertikal ke tiang-tiang penopang kubah. 
Selain itu konsekuensi logis yang timbul adalah seluruh ruang sidang harus 
diberi tambahan balok melingkar yang cukup tebal yang menambah beban bagi 
tiang-tiang penopangnya. Kehadiran tiang-tiang penopang yang cukup banyak 
jelas akan mengganggu pembagian ruang bangunan ruang sidang utama. 

Ketika sedang mempersiapkan maket untuk sayembara, Soejoedi melihat 
potongan hasil cetakan berbentuk kubah dan berdiskusi dengan Nurpontjo 
terkait alternatif bentuk atap yang mungkin diterapkan. Bentuk kubah yang 
terbelah dua itu diberi busur balok pengikat di tengah dan ujung luarnya 
diangkat sedikit. Mereka berdua lantas mendiskusikan bentuk struktur atap ini 
kepada Sutami apakah layak diterapkan. Sutami kemudian memberikan jawaban 
bahwa bentuk tersebut dapat dikerjakan dan diperkirakan tidak ada halangan 
teknis karena struktur tersebut mempunyai prinsip yang sama dengan struktur 
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sayap pesawat terbang. Dua bagian kubah yang mempunyai badan pengikat dan 
penyalur beban berupa sepasang busur beton dengan bentangan sekitar 120 
meter. Dengan struktur tersebut maka ruang sidang menjadi luas karena bebas 
dari tiang-tiang penyangga. 

Setelah pengumuman sayembara bahwa karya Dipl. Ing Soejoedi menjadi 
pemenang, diperlukan penataan interior dan ruang luar (landscaping) lebih 
lanjut dari gugusan massa bangunan yang direncanakan. Satu bulan setelah 
pemancangan tiang pertama Proyek CONEFO yaitu pada bulan Mei 1965, 
Kopronef menunjuk Ir. Slamet Wirasondjaja, MLA Bersama tim dari mahasiswa 
ITB untuk mempersiapkan presentasi desain interior dan landscape Proyek 
CON EFO kepada Presiden Soekarno. 

lmplementasi desain tersebut kemudian merujuk kepada gagasan awal Soejoedi 
dan saran dari Presiden Soekarno. Konsep tata letak digariskan bersama oleh 
Soejoedi selaku pimpinan arsitek dan Slamet Wirasondjaja sebagai site planner, 
berupa konsep monumental dengan pola utama berbentuk grid dan bentuk 
curvilinear di area danau. 
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Potongan Memanjang (aras) dan Potongan Mellntang (bawah) Rencana Gedung S/dang Utama Proyek CONEFO 
Sumber: (Biro Pembentaon Porlemen Sekretonot Jenderol don Bodon Keoh/fon OPR RI, 2017) 

Pe/aksanaan Pembangunan Strukrur Atap Gedung Sidang Utama 
Sumber: (Biro Pemberitoon Pademen Sekretoriot Jenderol don Bodon Keohllon OPR RI, 2017) 
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3. Karya Seni 

Karya seni berfungsi sebagai elemen estetika yang juga menjadi elemen 
pendukung keindahan bangunan. Dari sejak awal direncanakan sebagai Proyek 
CONEFO, karya seni yang ditempatkan di kompleks parlemen Senayan bertujuan 
agar mampu menyatu dengan falsafah dan konsep perancangan ruang serta 
arsitekturnya. Karya seni yang dipadukan dengan interior dan massa bangunan 
di kompleks ini yang berupa patung, relief dan lukisan yang diantaranya adalah: 

a. Patung Estetika karya But Muchtar yang berada di dekat air mancur di depan 
Gedung Nusantara IV 

Patung Estetika karya But Muchtar 
Sumber: (Biro Pembedtoon Porlemen Sekretodot Jendero/ don Bodon Keahlian OPR RI, ZOl 7) 

Patung yang berupa rangka besi berlapis perunggu ini melambangkan 
penjelmaan manusia Indonesia yang hakiki, kehendak dan harapan yang 
disampaikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan sejak masa lalu, 
masa sekarang dan masa mendatang. 

Patung ini berada di plaza utama (ruang terbuka) di bagian depan dan berfungsi 
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sebagai pengikat gubahan massa bangunan ruang sidang utama (Gedung 
Nusantara), Gedung Nusantara I l l  dan Gedung Nusantara IV. 

Patung Estetika tampak dari depan 
Sumber: /Biro Pember/roan Parlemen Sekretooot Jenderol don Bodon Keoh/ion DPR RI, 2017) 

b. Relief di fasade Gedung Nusantara IV yang merupakan karya tim pengajar dari 
Jurusan Seni Rupa ITB 

Relief karya Tim Pengajar Jurusan Seni Rupa /TB 
Sumber: (Biro Pember/loon Por/emen Sekretoriot Jenderol don Bodon Keoh/lon OPR RI, 2017) 

Relief ini berada di sisi luar Gedung Nusantara IV yang menghadap ke plaza dan 
kolam air mancur, menghadirkan pandangan berirama yang berpadu dengan 
elemen patung estetika, kolam dan air mancurnya. 
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c. Relief berjudul "Semangat Gotong Royong" karya But Muchtar yang berada di 
Ruang Sidang Komisi V 

Relief "Semangat Gotong Royong" karya Bur Muchtar di Ruang Sidang Komisi V 
Sumber: (Biro Pemberitoan Porlemen Sekretorior Jendero/ don Bodon Keoh/ion DPR RI, 2017) 

Relief ini berada di dinding bagian dalam ruang sidang yang mengingatkan 
agar dalam sidang yang dilakukan agar senantiasa menjunjung tinggi semangat 
kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

d. Lukisan dinding berjudul "Kesaksian" karya Achmad Sadali yang berada di 
Ruang Sidang Komisi I l l  

Lukisan Dmding "Kesaks,an" karya Achmad Sadali di Ruang Sidang Komisi Ill 
Sumber: /Biro Pemberitoon Porlemen Sekretoriat Jenderol don Bodon Keohhon OPR RI, 2017) 
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e. Lukisan Ramayana di Lobby Gedung Nusantara I l l  

Lukisan "Ramayana" di Lobby Gedun1 Nusantara II 

Sumber: (Biro Pemoedtoon Porlemen Sekretoriot Jendero/ don Badon Keoh/ion DPR RI, 2017) 

Lukisan tentang Kisah Ramayana ini berada di dinding lobby Gedung Nusantara 
I l l  yang mengarah ke Gedung Nusantara I I .  

f. Lukisan Dinding di Selasar Gedung Nusantara I I  

Lukisan Dinding di Se/asar gedung Nusantara II 

Sumber: (Biro Pemberitoon Porlemen Sekretoriot Jendero/ don Bodon Keohlian OPR RI, 2017) 

Lukisan dinding yang berada di selasar Gedung Nusantara II mempunyai pola 
geometris segitiga beraneka warna. Lukisan ini mengisi dan memberi warna 
dinding selasar yang cukup panjang serta membentuk kesan ruang yang dinamis 
di selasar yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pameran dan 
bazaar. 
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Bagian II: 
Tim lmplementasi Reformasi DPR 
2014-2019 

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
(UU MD3}, DPR RI sedang mengimplementasikan kerja-kerja reformasi untuk 
penguatan dan kemandirian sebagai lembaga legislative. Dengan menimbang 
Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 5 Februari 2015, Keputusan Ra pat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari 2015 disetujui pembentukan 
Tim lmplementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
bahwa pembentukan Tim lmplementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia maka Pimpinan DPR RI mengeluarkan Keputusan 
Nomor 12/DPR Rl/11/2014-2015 tentang Pembentukan Tim lmplementasi 
Reformasi DPR RI. 

A. Landasan Hukum 

Pembentukan Tim lmplementasi Reformasi DPR RI mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650). 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5593). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomorl03, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang SekretariatJenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI. 

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia 
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tahun 2014 Nomor1607). 
6. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 12/DPR Rl/11/2014-2015 tentang 

Pembentukan Tim lmplementasi Reformasi DPR RI. 

B. Pembentukan dan Anggota Tim 

Tim lmplementasi Reformasi DPR RI dibentuk sesuai dengan Peraturan DPR 
RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib. Mulai dari inisiatif 
pembentukan tim hingga penetapan tindak lanjut has ii kerja tim mengikuti aturan 
tata tertib tersebut. Berdasarkan ruang lingkup kerjanya maka keanggotaan tim 
disepakati berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Tim ini dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPR/Bidang Koordinasi Kesejahteraaan Rakyat dengan keanggotaan 
1 (satu) orang dari tiap-tiap fraksi (diutamakan anggota yang pernah terlibat 
dalam Pansus MD3 atau terlibat dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR). 
Penggantian Anggota Tim harus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR RI. 

Diagram Alir Pembentukan Tim 

.. - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - ,  

lnmenf Pcmbcntukan Tim oleh Prmpmen DPR RI 
I Pua! 101 fitaTer1ibDPRRJ 
I (1) Pimplnan OPR dapat membentukdm. 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  

Pcmbcntukan Tim 
Pua! 101 r.. Ten:1b DPR Rl 

I (2) Jumlah anaaota tlm aet.pirn&n11 d1makl11.ad J*i.1 ayat(l) 

------ MIIJOUI dllp·lillp Frakn 
1 (4) Ttm dlplmpln oleh ulah 1eonna plmplnan DPR. 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  

,.  -  -  -  -  -  -  �- - -� - - - - - - - - - - - - ... 

I Pengumuman Tun d1 Rapat Paripurna OPR Rl 
I Pual 101 Ta Tenth OPR RI 
I (])11m __ ,....._(1)d0n"""""-., 
I r.i-t partpum.1 OPR. l 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  

Pelaksanaan Tugas dan rangguna Jawab 
Pua! 102 Tatl Twdb DPA RI (')11m .. .......  _  

w.kn.i  taUnaJ  >'*'11  datllplcm  ollh  pCrnpila,.  DPR ,._. 
............ ...,.. 

(6}Dum��ttmd,plt11wc lnlnnnipMdlrp 
ptndlpn dlin rapM cltnpr' pendapat wnum. 

(7) Tttl can ktrjt dm dlteapkan oleb plmplnan OPR. 
(11JT>n---lolpod,,,.._DPR._, _ 
__ .... ,_..,.. ........................ 

Pembubaran T tm 
Pllll 102 ,._ TW'tlbOPR RJ (3)Tbn_oloh_DPR _ 

I janpa waktu ,,.nl,IIIIIWl)'II beruhi- mu--� 

� - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

r - - - - - � - - - - - - - - - - - - -  - - -  

I  Penetapen I 1nd1k Lanjut KcrJ• rim 

I ..... ,02-T-DPRRl 
I (1) 11ndlk lanjut-Mrjo dm dlwmplcln oloh ......... DPR. 
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Tim lmpelementasi Reformasi DPR RI dipimpin oleh H. Fahri Hamzah, SE (Wakil 
Ketua DPR/Bidang Koordinasi Kesejahteraaan Rakyat). Anggota tim berasal 
dari 10 (sepuluh) fraksi, yaitu: Abidin Fikri, SH (F-PDI Perjuangan), H. Muhidin 
Mohamad Said, SE, MBA (F-P. Golkar), Dr. Ir. H. Sadik Mudjahid, MSC (F-P. 
Gerindra), Dr. Benny K. Harman, SH (F-P. Demokrat), Ir. H. Ahmad Riski Sadig 
(F-PAN), H. Marwan Dasopang (F-PKB), Ir. K.H. Abdul Hakim, MM (F-PKS), H. 
Asrul Sani, SH, MSi (F-PPP), Dr, Muchtar Luthfi A. Mutty, MSi (F-P. Nasdem) dan 
Dr. H.Dossy lskandar Prasetyo (F-P.Hanura). 

Ketua 

K. Fahr1 Hamuh,SL 

Wakll Ke,:ua DPR RI/Korkesr.a (A· 111!1) 

Anggota 

Ab1dlo Fikri. SJt. H. Muhidln Moh.uuad Said.SE. MBA 
F·PDI P,......,... [A-202) F·P Colbr [A-310) 

Or. Ir. H.Sodik Mudjahld, M.Sc. Or. Benny K. Harman, S.H. 
F-P Gtrtndra (A-343) F-P Demokrat(A-444) 

Ir, H, Alun.ad Rlsk1 Sadi,i H. Harwa11 OasopanJI 
F·PAN [A-490) F·PKB (A-38) 

Ir, K.H. Abdul Hakim, M.M. K. A.trul Sa.nl, S.H .. M.SL 
F·PKS (A·94) F·PPP (A-521) 

Or. Muchtar Luth.fl A. Mutty. M.SL Dr, H. Douy bkancbr Pn1etyo 
F·P Nud•m (A·34) F·P Hanun (A·S54) 

Anggora Tim lmplementasi Reformasi DPR RI 
Sumber: (Tim lmplemenrasi Refarmasi DPR RI, 2017) 
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C. Ruang Lingkup Kerja 

Tim lmplementasi Reformasi DPR 2014-2019 bertugas untuk memetakan 
pelaksanaan fungsi yang lebih diutamakan oleh DPR RI, guna mewujudkan 
DPR yang kuat, aspiratif dan berkualitas. Tim bekerja dengan mengidentifikasi 
permasalahan, memetakan alternative penyelesaikan masalah, menentukan 
agenda kerja strategis, memimpin dan mengawasi pelaksanaan agenda kerja 
strategis. Hasil kerja tim disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Alat Kelengkapan 
Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Kerja reformasi DPR RI untuk penguatan dan kemandirian lembaga legislatif 
dapat dibagi ke dalam tiga agenda besar strategis. Pertama, penguatan sistem 
kelembagaan dewan yang ditujukan untuk menguatkan fungsi representasi 
lembaga dewan, termasuk kerja-kerja penguatan fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi diplomasi. Kedua, penguatan sistem 
pendukung dewan, yaitu perbaikan dan penerapan tata kelola (good governace) 
sistem, struktur dan organisasi sekretariat jenderal, termasuk badan keahlian 
dan semua sistem pendukungyangterkait. Ketiga, kemandirian DPR RI, termasuk 
kerja-kerja menuju kemandirian staf dan anggaran dan yuridiksi kawasan. 

OLEH 

RAKYAT 

K!KUASAAN 

RAKYAT 

UNTUK 

RAKYAT 

l'AltLIMOI HOOllltlf 

I, T�•up•n• 
i . ....._.......,.T•kllaloll.,._ol 
l �.,,.. ••• ,..1 lhkyu 

I 

l'INGAWASA� 

,u.AKU.NMN UU. 

Al'IIN DA.. .. KIIUAXAN' 

'1MllltNTAH 

ASPIRATIF 
KONDISI RIIL 
MASYARAKAT 

DIWAH I 
AI.ATkll.VtGIW'NI D,,_ 

s.tSTIM Pll'IIDUKIINC I 
ICISll(UT A•a.n NI l'AltLIMOI 

,.DiCAWASAN 

CHEOUAND 

MI.ANCIS 

I SOM 
l T•U 1•1<•••• 

' - t fci'1" •• " 

Tugas dan Fungs, Lembaga DPR RI 
Sumber: (Tim lmplementasi Reformasi DPR RI, 2017) 

Disamping tiga agenda besar strategis tersebut, ada kerja lain yang akan 
dilakukan, yaitu: kerja membangun ilmu pengetahuan dan membangun 
'Memori Kolektif Bangsa' agar rakyat Indonesia selalu ingat dan selalu belajar 
sejarah politik bangsa dan negaranya, terutama sejarah DPR RI. Dengan 
belajar sejarah DPR RI, pemahaman dinamika politik demokrasi perwakilan di 
Indonesia akan menjadi lebih baik. Sejarah demokrasi perwakilan di Indonesia 
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dapat dibagi dalam empat linimasa: masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, 
dan Reformasi. Setiap masa memiliki identitas dan karakter sejarah yang unik, 
sesuai dengan dinamika sosial-politik yang terjadi pada masa tersebut. Sejarah 
juga memperlihatkan bahwa sesungguhnya bangsa dan Negara Indonesia tidak 
pernah memiliki gedung yang khusus dibangun lembaga legislative. Sebelum 
tahun 1968, rapat-rapat legislatif diselenggarakan secara nomaden di banyak 
tempat di beberapa kota, di antaranya Solo, Jogja, Malang, Jakarta. Baru pada 
tahun 1968, Pj. Presiden Soeharto menetapkan gedung yang direncanakan untuk 
Sidang CONEFO digunakan sebagai Gedung DPR. Lihat Tabel 2 Periode Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Tempat Sidang. Gedung eks-Sidang Conefo itulah yang 
sekarang disebut sebagai gedung DPR RI, sehingga tidak heran bahwa gedung 
tersebut memang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja 
lembaga legislatif. 

Upaya untuk mentransformasi gedung eks-Sidang CONEFO menjadi gedung yang 
layak untuk disebut sebagai gedung lembaga legislatif pernah dicoba dilakukan 
pada era Presiden Soeharto, salah satunya adalah pembangunan Gedung 
yang saat ini disebut Gedung Nusantara I. Di era reformasi ada pula usaha 
menata kembali kawasan Parlemen, namun selalu menemui kegagalan karena 
menghadapi berbagai kendala baik ekonomi, maupun desain arsitektur. Di 
samping itu, mungkin rencana penataan tersebut kurang melibatkan partisipasi 
politik rakyat, bahkan Anggota Parlemen sebagian besar tidak dilibatkan 
di dalam prosesnya. Serta, kurang didasarkan pada gagasan komprehensif 
tentang kawasan parlemen berupa naskah akademik yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah maupun moral politik. 

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk mentransformasi 
gedung eks-Sidang CONEFO menjadi gedung yang layak untuk disebut sebagai 
gedung lembaga legislative, tim mengusulkan beberapa sarana dan prasarana 
diperbaiki dan ditambah. Di dalam prosesnya, tim merencanakan untuk 
melibatkan public secara aktif. Namun, sebelum dilakukan apapun juga, yang 
paling penting untuk tim adalah mendapatkan dukungan dari anggota dewan 
dari semua fraksi, dari pimpinan dan staf secretariat jenderal dan semua 
pendukung, dari Presiden dan pimpinan kementrian/lembaga. 

Usulan perbaikan dan tambahan sarana dan prasarana ini semakin diperlukan 
mengingat harapan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi DPR RI tidak hanya 
semakin tinggi dan tetapi juga karena peran dan fungsi DPR RI semakin kompleks 
sejak Reformasi 1998. Perbaikan dan tambahan beberapa sarana dan prasarana 
ini adalah: alun-alun demokrasi, museum, perpustakaan, layanan informasi 
pengunjung (visitor center), pusat kajian badan keahlian, ruang anggota dan 
tim pendukung. Rencana membangun alun-alun demokrasi sesungguhnya 
merupakan upaya DPR untuk penguatan sistem kedewanan yangditujukan untuk 
menguatkan fungsi representasi DPR. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat 
rakyat bisa bertemu dan berbicara langsung dengan wakilnya, dan wakilnya 
bisa menyerap aspirasi yang disampaikan dengan lebih baik. Dibandingkan bila 
rakyat menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi yang dilakukan di jalan 
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raya atau tempat lain yang mengganggu rakyat banyak. Perbaikan museum dan 
layanan informasi pengunjung (visitor center) dilakukan sebagai rangkaian kerja 
membangun ilmu pengetahuan dan membangun 'Memori Kolektif Bangsa'. 

Sementara itu, perpustakaan dan pusat kajian badan keahlian merupakan 
salah satu bentuk upaya penguatan sistem pendukung sehingga anggota 
dewan dan staf ahli memiliki akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
dan data/informasi; selain tentu saja bisa digunakan oleh masyarakat umum. 
Perbaikan dan tambahan beberapa sarana dan prasarana tersebut tentu saja 
akan diintegrasikan dengan sarana dan fasilitas lain yang sudah ada, termasuk 
dengan bangunan yang digunakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
bangunan yang digunakan Dewan Perwakilan Daerah dalam kerja yang disebut 
sebagai 'lntegrasi Kawasan Parlemen'. lni semua dilakukan semata-mata untuk 
dapat lebih mendukung kerja lembaga legislative (MPR, DPR dan DPD) di era 
Reformasi. 

Sedangkan tambahan ruang anggota dan tim pendukung/ staf ahli adalah 
untuk menjawab perubahan sistem politik, undang-undang dan peraturan 
perundangan terkait struktur organisasi lembaga legislative, penambahan 
jumlah fraksi di DPR, jumlah anggota dewan, jumlah tim pendukung/ staf ahli, 
dll. Lembaga legislatif Indonesia di era reformasi sekarang ini terdiri atas DPR 
RI, DPD RI dan MPR RI, masing-masing lembaga memiliki performa dan tuntutan 
yang berbeda. Dari periode ke periode selalu terjadi penambahan jumlah 
Anggota Dewan. Bahkan di era Orde Baru-pun penambahan Anggota Dewan 
selalu terjadi. DPR GR Orde Baru periode 1966-1971 mempunyai anggota 
sebanyak 414 orang dan pada DPR RI periode 1971-1977 bertambah menjadi 
460 orang, berdasarkan UU Susduk No. 16 Tahun 1969. Sesuai UU Susduk No. 2 
Tahun 1985, terjadi penambahan jumlah anggota terjadi kembali pada DPR RI 
periode 1987-1992 menjadi 500 orang. Pada era reformasi penambahan jumlah 
anggota DPR RI pada DPR RI periode 2004-2009 menjadi 550 orang. Kemudian 
Parlemen hasil Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014 jumlah Anggota 
Dewan menjadi 560 orang. Penambahan jumlah Anggota Dewan tersebut 
ternyata tidak diimbangi dengan penambahan ruang kerja dan fasilitas bagi 
penambahan Anggota tambahan. 

Jum lah partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI juga bertambah pada 
era reformasi. Jika di era orde baru hanya ada tiga partai politik dan tiga fraksi, 
maka di era reformasi jumlah partai politik dan jumlah fraksi di DPR RI jauh 
lebih banyak (fluktuasi dari periode ke periode). Hal ini tentu membutuhkan 
ruang kerja dan fasilitas (infrastruktur) tersendiri. Pada pemilu 1999 terdapat 
21 partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Pada pemilu 2004, ada 16 partai 
politik, sedangkan 2009 dan 2014 berturut-turut ada 9 dan 10 partai politik 
yang mendapat kursi di DPR RI. Demikian pula dengan jum lah tenaga ahli, pada 
pemilu 2004 dan 2009 jumlah tenaga ahli per-Anggota pada periode 2004-2009 
hanya satu orang. Kemudian pada periode 2009-2014 tenaga ah l i  per-anggota 
DPR memiliki 2 orang. Pada periode 2014-2019 menjadi 7 (tujuh) orang setiap 
anggota, belum lagi tenaga-tenaga ahli yang ada di tiap-tiap fraksi dan komisi- 



komisi. Tenaga-tenaga ahli tersebut membutuhkan ruang kerja dan fasilitas 
infrastruktur tersendiri. 

Perbaikan dan tambahan beberapa sarana dan prasarana tersebut termasuk kerja 
membangun digitalisasi DPR dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. Dengan melakukan digitalisasi terhadap input, proses, 
output dan outcome DPR RI, DPR RI menjadi mudah diakses publik sehingga 
publik bisa berpartisipasi langsung/ tidak langsung dalam proses kerja-kerja DPR. 
Mudah diakses publik bermakna bahwa parlemen bukanlah lembaga eksklusif, 
melainkan inklusif dan dekat dengan publik. Setiap warga negara memiliki hak 
dan peluang sama untuk mendapatkan informasi dari dan tentang DPR. Setiap 
warga negara juga memil iki hak dan peluang yang sama untuk menyampaikan 
aspirasinya kepada DPR. Untuk itu, aksesnya dipermudah, tidak dipersulit, dan 
tidak birokratis tanpa harus melanggar aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, 
optimalisasi penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi instrumen 
yang tidak saja membantu mempermudah kerja-kerja anggota dewan dan 
secretariat jenderal, juga mempermudah serta mempercepat arus komunikasi 
nformasi baik di internal maupun dengan pihak lain di luar parlemen. 

D. Agenda Kerja Strategis 

Sesuai rencana strategis DPR RI 2015-2019 yang memuat visi DPR RI yaitu: 
"Terwujudnyo DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, 
don kredibel" dan misi DPR RI: "Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk 
mendukung pembangunan nasionol do/am kerangko representasi rakyat don 
memperkuat kelembagaan DPR RI sebogai penyeimbang pemerintab" 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya itu, DPR RI dituntut untuk melakukan 
reformasi kelembagaan, diantaranya dengan memaksimalkan fungsi sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. Untuk itu membutuhkan sistem pendukung baik 
infrastruktur (perpustakaan yang memadai, tenaga ahli yang handal, perangkat 
kerja yang lengkap, dan ruang kerja yang representatif), maupun suprastruktur 
(sistem transparansi dan akuntabilitas lembaga, sistem kerja, kualitas sumber 
daya manusia). 

Reformasi DPR 2014-2019 mempunyai tiga agenda strategis yang terdiri dari: 
1. Penguatan Sistem Kelembagaan Dewan 
2. Penguatan Sistem Pendukung Dewan 
3. Kemandirian DPR RI 

Agenda kerja strategis tersebut dijabarkan melalui program-program yang 
terdiri dari : 

1. Program Peningkatan Fungsi DPR RI, berupa peningkatan kualitas dari 
produk yang dihasilkan oleh DPR RI. 

2. Program Peningkatan Edukasi Masyarakat, yaitu terwujudnya 
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kehumasan DPR RI yang kredibel dan terintegrasi dengan Teknologi 
lnformasi dan komunikasi (TIK). 

3. Program Peningkatan Dukungan Keahlian, yaitu tersedianya dukungan 
substansi dan data-data yang akurat. 

4. Program Penataan Manajemen Keparlemenan, yaitu tersedianya 
gedung perkantoran yang representatif dan terwujudnya praktik 
terbaik tatakelola SDM dan anggaran. 

5. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI, yaitu terwujudnya praktik 
terbaik tata kelola kedewanan. 

6. Program Peningkatan Akuntabilitas Lembaga DPR RI, yang diwujudkan 
melalui pengawasan keuangan dan kinerja yang efektif dan efisien. 

Kemudian terdapat tujuh langkah pengembangan kawasan parlemen sebagai 
langkah implementasinya, yaitu : 

1. Alun-Alun Demokrasi, sebagai sarana penyerapan aspirasi publik 
dalam rangka penguatan fungsi representasi DPR RI. 

2. Museum DPR RI 
3. Perpustakaan DPR RI 
4. Pusat layanan informasi pengunjung (visitor center) dan pengaturan 

akses. Museum DPR RI, Perpustakaan DPR RI serta Pusat /ayanan 
informasi pengunjung (visitor center) dan pengaturan akses merupakan 
sarana dukungan teknis dan administrasi di kawasan parlemen. 

5. Pusat Kajian Sadan Keahlian, yang berfungsi memberikan dukungan 
keahlian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPR RI. 

6. Gedung Anggota dan Stal Pendukung 
7. lntegrasi Kawasan Penyediaan gedung anggota dan staf pendukung 

yang representatif dan integrasi kawasan merupakan implementasi 
dari penguatan sistem pendukung. lntegrasi kawasan berperan dalam 
mewujudkan kemandirian dan yurisdiksi kawasan parlemen di ibukota 
Jakarta sebagai ikon bangsa dan negara. 
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Agenda Utama dan Program-Proeram Reformasi DPR RI 
5umber: (Tim lmplementasi Reformasi DPR RI, 2017) 

Agenda kerja strategis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi, terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Publik dapat menyampaikan 
aspirasinya, datang, melihat, aktif terlibat dan mengawasi semua proses. Kerja 
ini disebut sebagai 'program edukasi dan sosialisasi kepada publik.' Dengan 
adanya program edukasi dan sosialisasi yang deliberatif, hasil implementasi 
Reformasi DPR RI menjadi lebih bermakna dan menjadi milik semua. Dalam 
proses penyerapan aspirasi maka dilakukan beberapa rangkaian kerja. Pertama, 
menghimpun pendapat dan pemikiran para ah\i dari berbagai disiplin keilmuan 
dan berbagai kampus mela\ui rangkaianfocused group discussion (FGD). Kedua, 
merumuskan naskah akademik hasil dari rangkaian FGD tersebut. Ketiga, 
melakukan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai macam media (cetak, 
elektronik dan online). Keempat, mendiskusikan naskah akademik tersebut 
dengan berbagai kalangan yang Jebih Juas untuk memperoleh masukan yang 
Jebih komprehensif. 

Metode yang digunakan diantaranya: 

• Rangkaian Sosialisasi Publik yang terdiri dari: Seri Survey, Seri 
Wawancara, Seri Diskusi, Seri Seminar, Seri Publikasi, Seri Kunjungan, 
Manajemen Krisis, dan Advokasi. 

• Rangkaian Kampanye Media yang terdiri dari: Roadshow, Kopi Darat, 
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Pameran Foto, Film, Acara TV, Siaran Radio, Media Sosial, Pameran 
dan Ekspo. 

Program edukasi dan sosialisasi yang deliberatif memiliki tujuh buah milestone 

yang popular disebut dengan tinta emas karena mencerminkan dukungan 
dari berbagai pihak terhadap agenda besar ini. Supaya agenda besar ini dapat 
dilaksanakan dibutuhkan komitmen politik dari lembaga legislatif (DPR RI, 
DPD RI dan MPR RI) dan eksekutif (Presiden dan jajarannya). Tujuh tinta emas 
tersebut adalah; 

• Tinta Emas 1 (Keputusan bersama 10 Fraksi DPR RI); 
• Tinta Emas 2 (Keputusan Pimpinan DPR RI, DPD RI, MPR RI bersama 

dengan Presiden); 
• Tinta Emas 3 (Penyerahan Dokumen Perijinan oleh Sekretariat 

Negara, Menteri Agraria & Tata Ruang, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Gubernur DKI Jakarta); 

• Tinta Emas 4 (Pertemuan dengan para tokoh, ilmuwan dan DPRD); 
• Tinta Emas 5 (Pertemuan dengan media); 
• Tinta Emas 6 (Pengumuman Hasi l Sayembara); dan 
• Tinta Emas 7 (Pe letakan Batu Pertama dan Penanaman Pohon). 
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Dalam mengemban tugasnya, Tim lmplementasi Reformasi DPR RI 2014-2019 
mengedepankan prinsip-prinsip: 

1. Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, 
serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 yang sudah diamandemen. 

2. Tata kelola anggaran yang bijaksana, efektif dan efisien dengan tidak 
mengurangi anggaran pembangunan prioritas seperti pendidikan, 
kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur. 

3. Prinsip perhitungan anggaran pembangunan harus berdasarkan 
kebutuhan akan fungsi dan peruntukannya. 

4. Mengikuti prinsip-prinsip di dalam membangun gedung negara sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

5. Memperhatikan prinsip ramah gender dan penyandang disabilitas, 
yaitu tersedianya akses dan sirkulasi yang mudah dan nyaman 
khususnya bagi anak-anak, para lansia, ibu hamil dan para penyandang 
disabilitas baik di dalam bangunan maupun di area lingkungan. 

6. Mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan terkait zoning 
kawasan (zona publik, semi privat dan privat), kontrol akses dan 
sirkulasi pengunjung dan anggota parlemen. 

7. Menjadi model pembangunan kawasan dan bangunan berwawasan 
lingkungan yang adaptif terhadap iklim tropis dan menerapkan prinsip 
Green Design serta Sustainability Architecture, di antaranya: 

• Memberikan dampak negatif yang minimal terhadap alam, 
lingkungan dan manusia, menggunakan sumber daya air dan 
energi secara efisien termasuk memperhatikan penggunaan 
sumber energi terbarukan serta mempertimbangkan upaya 
konservasi energi dan air, serta menyediakan konsep sistem 
sanitasi dan pengelolaan serta pengolahan limbah dari 
bangunan. 

• Mempertimbangkan mitigasi risiko bencana seperti gempa 
bumi, banjir dan kebakaran. 

• Ruang terbuka di lingkungan kawasan menjadi lahan yang 
berguna sebagai sumber resapan air. 

• Kenyamanan termal dan visual di dalam bangunan harus 
terpenuhi sesuai standar nasional atau peraturan yang 
berlaku. 

• Rancangan bangunan tidak mengakibatkan meningkatnya 
konsentrasi C02 di dalam bangunan. 

• Memperhatikan organisasi ruang agar penggunaan AC dapat 
dioptimalkan tanpa mengurangi kenyamanan termal yang 
disyaratkan. 

• Mempertimbangkan penyediaan jalur pedestrian yang 
nyaman dan teduh, terpisah denganjalur kendaraan bermotor. 

• Material bangunan dipertimbangkan menggunakan material 
yang 'low embodied energy' atau 'low embodied carbon'. 
Diupayakan menggunakan material lokal Indonesia terbaik. 
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E. Tahapan,jadwal dan evaluasi 

Tahapan kerja dimulai dengan menyusun studi kelayakan (feasibility study), 
menyusun naskah akademik, menyusun master plan penataan kawasan MPR/ 
DPR/DPD, menyelenggarakan sayembara (beauty contest), sampai dengan 
melaksanakan konstruksi fisik. Semua tahapan dilaksanakan dengan merujuk 
prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi 
anggaran); menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dengan melibatkan partisipasi 
publik seluas-luasnya, dengan menggunakan anggaran secara bijak. Perencanaan 
anggaran disusun berdasarkan kebutuhan, secara akurat, bertahap (multi years) 
dan tidak membebani anggaran prioritas pemerintah, seperti pendidikan, 
kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur. 

Sebelum menyusun studi kelayakan, tim melakukan banyak pertemuan internal. 
Dilanjutkan kerja pemantapan dukungan serta membangun sistem komunikasi 
dan koordinasi dengan semua AKD, sekretariat jenderal dan pihak-pihak di luar 
DPR RI. Pematangan rencana kerja dilakukan sampai tahun 2018. Kerja-kerja 
reformasi internal DPR RI dilakukan sesegera mungkin. Sedangkan kerja-kerja 
yangterkait anggaran yang perlu mendapatkan persetujuan pemerintah ditunda 
sampai mendapatkan persetujuan pemerintah secara resmi. Hal ini terkait 
dengan penundaan/ moratorium pembangunan gedung kantor kementerian/ 
lembaga kecuali pembangunan gedung pelayanan umum seperti rumah sakit 
dan sekolah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 
16 Desember 2014. Keputusan itu dibuat menindaklanjuti arahan presiden 
pada Sidang Kabinet 3 Desember 2014. 

Dalam rangka mengawal proses reformasi DPR RI yang direncanakan berjalan 
secara simultan selama masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019, maka Tim 
akan bekerja selama 5 (lima) tahun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
apa yang telah dilakukan selama mengawal dan mengkomunikasikan proses 
implementasi reformasi DPR RI, maka Tim akan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPR setiap masa sidang. Di samping 
itu, Tim juga akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk 
Laporan Tahu nan yang disampaikan pada sidang Paripurna. Hal ini dimaksudkan 
agar salah satu semangat untuk menjadi DPR Modern yaitu membuka akses 
informasi, transparan dan akuntabel kepada masyarakat dapat diterapkan. 
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Bagianlll: 
Program Kerja DPR 2014-2019 

A. Penguatan dan Kemandirian 

Keberadaan DPR sebagai lembaga tinggi negara sekaligus lembaga perwakilan 
dan legislatif memiliki peran yang penting baik untuk pengembangan (nilai-nilai) 
demokrasi maupun keseimbangan kekuasaan (balance of power) serta untuk 
terciptanya check and balances dalam sistem politik. Kehadiran DPR sebagai 
cermin pluralitas politik menjadi salah satu variabel dalam menciptakan dan 
memelihara kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk itu, penguatan lembaga DPR menjadi sebuah keniscayaan politik. 
Penguatan lembaga DPR sekaligus pula sebagai wujud riil dari penguatan sistem 
demokrasi di negeri ini. Sistem demokrasi yang sudah menjadi komitmen 
nasional untuk menjadi bingkai besar (grand design) dalam pengelolaan 
kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi realitas hidup dan membudaya 
jika nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya diaktualisasikan secara nyata dalam 
praktik-praktik politik dan pemerintahan. 

Penguatan lembaga DPR pada gilirannya turut mendorong dan mempercepat 
terciptanya keadilan sosial. Logikanya, DPR yang kuat dan berwibawa tentu 
berpengaruh terhadap perspektif pemerintah dalam pengalokasian anggaran 
dan penyusunan program-program yang lebih bervisi pada pemberdayaan 
masyarakat. Memang, hal ini bukan sesuatu yang sederhana dan bersifat hitam, 
tentu terdapat variabel-variabel yang tu rut bermain di dalamnya. 

Penguatan lembaga DPR, setidaknya mencakup tiga aspek, yakni: penguatan 
sistem kelembagaan dewan, penguatan sistem pendukung dewan, dan 
kemandirian DPR RI. 

1. Penguatan Sistem Kelembagaan Dewan 

Sistem kelembagaan dewan mencakup seluruh aspek dari lembaga 
parlemen (DPR), mencakup seluruh perangkat di dalamnya baik perangkat 
keras maupun perangkat lunak serta aspek sumber daya manusia di 
dalamnya. Aturan-aturan main yang menjadi rujukan yuridis dan 
teknis mesti bertumpu pada profil-diri dan yang mendukung bekerjanya 
fungsi-fungsi DPR dengan baik. Antar-subsistem yang ada di lernbaga DPR 
bekerja paralel, saling mendukung, bersinergi, tidak tumpang-tindih, dan 
tidak saling menghambat. 

Agenda pertama adalah penguatan sistem kelembagaan dewan. 
Secara konstitusional kedudukan antara DPR RI dan Pemerintah telah 
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mencerminkan keseimbangan/kesetaraan. Pengaruh pemisahan 
kekuasaan bagi OPR RI juga membawa konsekuensi tuntutan terhadap 
kinerja OPR RI yang seimbang, dalam arti mampu mengimbangi kapasitas 
Pemerintah melalui mekanisme checks and balances. Untuk itu, OPR RI 
dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kedewanan. 
Penguatan sistem kelembagaan dewan pada dasarnya adalah penataan 
dan pengembangan tata kelola kedewanan yang efisien dan efektif, yang 
ditujukan pada: 

1. Penataan kelembagaan, yaitu bagaimana desain terhadap 
keberadaan fraksi yang dilihat dari aspek jumlah fraksi dan 
keberadaan AKO yang dilihat pada aspek jumlah AKO, jumlah 
anggota per AKO, jumlah pasangan kerja per AKO, nama AKO, 
termasuk tata kelolanya (fungsi, wewenang, dan tugas AKO dan 
pengelolaan sistem pendukungnya); 

2. Penataan mekanisme pengambilan keputusan yang terkait 
kuorum, kehad iran, kuorum pengambilan keputusan, meka nisme 
pengambilan keputusan (agregasi aspirasi masyarakat, lobi, 
voting termasuk kemungkinan diperkenalkannya forum debat) 
dan efektivitas rapat paripurna; 

3. Penataan manajemen masa persidangan, yaitu penyesuaian 
antara tahun sidang dengan tahun anggaran, termasuk tata 
kelola dan desain masa sidang dan masa reses; 

4. Penataan manajemen sidang dan rapat, yaitu bagaimana tata 
kelola terhadap agenda rapat, waktu rapat, hasil rapat, risalah 
rapat, dan akses masyarakat terhadap hasil dan/atau sidang 
sidang OPR RI; 

5. Penatakelolaan Pembentukan Undang-Undang, yaitu: 
1) Bagaimana penyusunan perencanaan legislasi harus 

dilakukan yang meliputi aspek waktu, mekanisme, dan 
penyusunan prolegnas; 

2) Bagaimana penyusunan RUU harus dilakukan yang 
meliputi aspek waktu, mekanisme, proses dan mekanisme 
pengajuan RUU, dan proses dan mekanisme harmonisasi; 
dan 

3) Bagaimana pembahasan RUU harus dilakukan yang 
meliputi proses diskusi, debat, pengambilan keputusan, 
pembahasan, waktu, dan mekanismenya; 

6. Penatakelolaan Penetapan APBN, yaitu: 
1) Bagaimana proses Pembicaraan Pendahuluan harus 

dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 
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2) Bagaimana proses Pembahasan UU APBN harus dilakukan 
yang meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme serta 
tata kelola sistem pendukungnya; 

3) Bagaimana proses Pembahasan UU APBN-P harus 
dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

4) Bagaimana proses Pembahasan Realisasi Pelaksanaan 
APBN harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses 
dan mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 
dan 

5) Bagaimana proses UU Pertanggungjawaban harus 
dilakukan yang meliputi waktu, proses dan mekanisme 
serta tata kelola sistem pendukungnya; 

7. Penatakelolaan Fungsi Pengawasan, yaitu: 
1) Bagaimana proses Pembentukan Panja/Tim Pengawasan 

harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

2) Bagaimana proses Tindak lanjut Laporan Hasil Audit BPK 
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

3) Bagaimana proses penggunaan hak angket, hak 
interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak bertanya 
dan hak imunitas harus dilakukan yang meliputi aspek 
waktu, proses dan mekanisme serta tata kelola sistem 
pendukungnya; 

4) Bagaimana proses tindak lanjut atas Hasil pengawasan 
sebagai bahan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi 
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

5) Bagaimana proses mekanisme pemilihan pejabat publik 
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

6) Bagaimana proses penjaringan aspirasi dan rumah aspirasi 
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses dan 
mekanisme serta tata kelola sistem pendukungnya; 

7) Bagaimana proses pengelolaan pengaduan masyarakat 
aspek waktu, mekanisme, dan tata kelola sistem 
pendukungnya; 

8) Bagaimana proses diplomasi parlemen harus dilakukan 
yang meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme serta 
tata kelola sistem pendukungnya; 

9) Bagaimana proses pengawasan pelaksanaan undang 
undang (pembuatan peraturan pelaksanaan dan 
implementasi undang-undang) harus dilakukan yang 
meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme serta tata 
kelola sistem pendukungnya; 
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10) Bagaimana proses Kunjungan Kerja Anggota dan 
Kunjungan Komisi harus dilakukan yang meliputi aspek 
waktu, proses dan mekanisme serta tata kelola sistem 
pendukungnya;dan 

11) Bagaimana proses lnspeksi Mendadak harus dilakukan 
yang meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme serta 
tata kelola sistem pendukungnya. 

2. Penguatan Sistem Pendukung Dewan 

Sistem pendukung yang merupakan penopang seluruh aktivitas dan 
pembentukan kinerja DPR perlu mendapat penataan ulang disesuaikan profil 
dan fungsi DPR sebagai lembaga politikdan lembaga perwakilan (bukan lembaga 
birokrasi). Unit-unit birokrasi dan administrasi mulai dari tingkat kesetjenan 
hingga penjaga keamanan, kebersihan dan tukang kebun semuanya diletakkan 
dan dihadapkan untuk mendukung fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik 
dan optimal. Sarana pendukung yang dikekola dan dikendalikan oleh birokrasi 
didesain untuk semata-mata mempermudah dan memperlancar kerja aktivitas 
kedewanan anggota DPR, bukan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan pula untuk 
membikin lembaga tersendiri yang justru menghambat kinerja parlemen. 

Agenda kedua adalah penguatan sistem pendukung. Dalam menjalankan 
fungsi, tugas, dan kewenangannya, DPR RI perlu didukung sistem pendukung 
yang memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian yang berkualitas 
disertai dengan integritas dan kinerja tinggi serta penerapan tata kelola 
organisasi terbaik. 

Penguatan sistem pendukung selama ini sudah dilakukan, tetapi masih 
berorientasi pada paradigma birokrasi pemerintah melalui keharusan 
melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M. PAN/7 /2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang dikuatkan dengan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road 
Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga. Proses reformasi 
birokrasi yang telah dan harus dilaksanakan Sistem Pendukung DPR RI mengacu 
sepenuhnya kepada berbagai agenda Reformasi Birokasi Nasional. Namun 
demikian, sebagai lembaga yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
lembaga eksekutif, penguatan sistem pendukungnya juga harus menyesuaikan 
dengan karakteristik DPR RI itu sendiri. Karena itu penguatan sistem pendukung 
harus dilakukan dengan berorientasi pada paradigma birokrasi parlemen yang 
didasari tiga prinsip dasar, yaitu: 

1. Profesional, kompeten, berintegritas, akuntabel dan mobilitas tinggi; 



2. Berorientasi kepada pencapaian kinerja OPR yang tinggi dengan 
memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas pada dukungan 
administratif, aspek kecepatan pelayanan pada dukungan teknis, dan 
aspek ketepatan (akurasi) pada dukungan keahlian; dan 

3. Memiliki standar kesejahteraan yang secure (aman), balanced 
(seimbang), incentive-providing (adanya insentif), cost-effective 
(efektivitas biaya) dan accepted (dapat diterima oleh semua pegawai 
karena kepantasan dan berkeadilan). 

Melalui ketiga prinsip dasar tersebut, penguatan sistem pendukung selanjutnya 
akan ditujukan pada lima bidang utama. Bidang pertama, sumber daya manusia 
(SOM). Penguatan lini ini dilakukan melalui penataan sistem manajemen SOM. 
Sistem Pendukung OPR RI melalui perbaikan dalam sistem pengelolaan SOM 
sehingga dapat dihasilkan SOM yang profesional dan sejahtera. Adapun pokok 
pokok penguatannya mencakup: 

1. Penataan analisis jabatan, yaitu analisis tentang jenis pekerjaan/ 
jabatan yang dibutuhkan oleh Sistem Pendukung OPR RI berdasarkan 
tugas dan fungsi OPR RI dan Sistem Pendukung termasuk penyusunan 
standardisasi kompetensi jabatan. Penataan ini juga akan diikuti 
dengan evaluasi jabatan (job grading don job pricing); 

2. Pengembangan sistem penilaian (assessment) secara periodik 
terhadap SOM sehingga mempermudahkan dalam mengembangkan 
talent management serta penempatan mereka pada posisi dan 
jabatan yang tepat (the right man an the right place); 

3. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) berdasarkan 
standardisasi kompetensi, termasuk di dalamnya pengembangan 
kepemimpinan; 

4. Pengembangan sistem penilaian kinerja individu. Penilaian kinerja ini 
diitegrasikan dengan pengembangan diklat dan menjadi umpan balik 
{feed back) untuk memperbaiki desain pekerjaan baik yang bersifat 
pengayaan atau perluasan sehingga dapat digunakan untuk menyusun 
pola karir dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki analisa 
jabatan; 

5. Melakukan pengembangan database pegawai. Oalam database ini 
akan termuat data yang terkait dengan pegawai, misalnya riwayat 
pendidikan, riwayat karir, bahkan riwayat kesehatan. Database ini 
akan terintegrasi ke dalam sebuah sistem informasi kepegawaian; dan 

6. Penataan manajemen SOM lainnya seperti pola rekrutmen dan 
pengelolaan pegawai tidak tetap. 

Bidang kedua, bidang ketatalaksanaan dan kelembagaan. Penguatan dilakukan 
antara lain melalui : 

1. Penataan peraturan perundangan-undangan, yaitu menata kembali 
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segala peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan 
segala aspek tata kelola sistem pendukung; 

2. Penataan dan penguatan organisasi, yaitu restrukturisasi organisasi 
sistem pendukung menuju struktur yang tepat ukuran (right sizing). 
Dalam penataan organisasi ini juga dilaksanakan untuk melanjutkan 
restrukturasi yang sudah dilakukan melalui Perpres Nomor 27 Tahun 
2015 yang mengamanatkan pembentukan Sadan Keahlian DPR dan 
lnspektorat Utama. Penataan organisasi sistem pendukung ke depan 
adalah penataan organisasi yang berfungsi dalam bidang penyiaran 
(TV Parlemen), keprotokolan, dan unit organisasi yang berfungsi dalam 
pengembangan kompetensi SDM dan manajemen keparlemenan 
(terintegrasi dengan diklat bagi pengembangan SDM). Termasuk di 
dalamnya dan tidak kalah pentingnya adalah pembentukan badan 
pengelola sarana prasarana yang terpisah dari Setjen DPR RI; 

3. Penatalaksanaan, yaitu pengaturan internal business process di dalam 
organisasi sehingga proses ketatalaksanaan dapat berjalan efisien 
dan efektif. Dalam penguatan tata laksana akan ditujukan pada proses 
yang sesuai dengan karakteristik parlemen; 

4. Penguatan pengawasan, yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
pengawasan melalui penguatan pengawasan internal; 

5. Penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu peningkatan kinerja organisasi 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan 

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu perbaikan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Bidang ketiga, sarana dan prasarana. Penguatan ditujukan pada pemenuhan 
kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat tetapi tidak didukung dengan 
pembangunan yang signifikan sehingga perlu pengembangan infrastruktur 
fisik yang sesuai kebutuhan dan representatif (Grand Design Kawasan Komplek 
DPR) seperti pembangunan Gedung Perpustakaan, Research Center, Museum 
Ikon Nasional, Gedung Perkantoran, Rumah Dinas Pimpinan, Rumah Jabatan 
Anggota dan Griya Sabha Kopo). Penataan sarana dan prasarana ini termasuk di 
dalamnya adalah modernisasi sarana/kelengkapan penunjang kerja. 

Bidang keempat, penguatan anggaran. Penguatan ditujukan pada perbaikan 
pengelolaan anggaran mulai dari proses perbaikan sistem perencanaan kerja 
(termasuk pengembangan database) dan anggaran (penyusunan standar 
biaya dan pengembangan sistem pembiayaan termasuk sistem penggajian). 
pelaksanaan anggaran (perbendaharaan) dan pertanggungjawaban anggaran. 
Terakhir, kelima, bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). penguatan 
dilakukan untuk mendukung DPR RI sebagai lembaga yang modern dan 
merupakan perwujudan representasi rakyat. DPR yang modern selalu 
menjunjung aspek transparansi dan menggunakan teknologi informasi. Untuk 
itu penerapan dan pengembangan TIK akan dilakukan terhadap tata laksana 
(internal business process) di DPR dan 5istem Penunjang. 

Inti atau yang menjadi kegiatan utama DPR adalah rapat-rapat, debat-debat 
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dan sidang-sidang dalam rangka menghasilkan produk politik berupa undang 
undang. Untuk itu, sistem kedewanan yang dirancang-bangun berikut sarana 
sarana pendukung yang diadakan harus dan semata-mata untuk kelancaran 
proses pembentukan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Bahan 
bahan yang dibutuhkan setiap anggota DPR harus selalu tersedia dan disediakan 
secara baik oleh unit-unit yang ada di DPR. Selain itu, penguatan kelembagaan 
legislatif adalah pula merancang-bangun alur kegiatan legislasi mulai dari 
penyiapan bahan sampai ke publikasi produk harus lebih jelas, ringkas, mudah, 
dan pasti. 

3. Kemandirian DPR RI 

Agenda ketiga adalah kemandirian DPR RI. Secara konstitusional kedudukan 
antara DPR RI dan Pemerintah telah mencerminkan keseimbangan/ kesetaraan. 
Pengaruh pemisahan kekuasaan bagi DPR Rljuga membawa konsekuensi tuntutan 
terhadap kinerja DPR RI yang seimbang, dalam arti mampu mengimbangi 
kapasitas Pemerintah melalui mekanisme checks and balances. Untuk itu, DPR 
RI dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kedewanan. 

Di dunia internasional, dalam dua dekade terakhir otonomi parlemen sudah 
menjadi isu penting bagi penguatan keparlemenan. Peresmian otonomi 
parlemen (autonomy af parliament) telah dilakukan oleh Association af 
Secretaries General af Parliaments (ASGP) pada tahun 1998 melalui hasil studi 
yang telah disetujui di Moskow dan dipublikasikan dalam the Constitutional and 
Parliamentary Information. Studi lanjut tentang kemandirian parlemen terus 
dilakukan dan laporan tentang ''Autonomy Parliament in Its Various Aspect" 
telah disusun dan disetujui pada pertemuan ASGP pada tanggal 3 Mei 2007 di 
Bali. 

Menurut Inter-Parliamentary Union (2010), penerapan prinsip-prinsip otonomi 
parlemen menunjukkan beberapa aspek perbedaan meskipun secara umum 
dititik-beratkan pada parliamentary responsibility for its own staffing, control 
over its own budget, dan organisation of its own business. Merujuk prinsip 
prinsip tersebut maka agenda otonomi kelembagaan DPR RI ditujukan pada: 

1. Otonomi parlemen terkait dengan staffing yang akan diterapkan pada 
rekrutmen dan manajemen SDM (recruitment and management of 
human resources). Karena itu, Sistem Pendukung DPR RI pada masa 
yang akan datang harus memiliki sistem pengelolaan SDM yang 
berbeda dengan pemerintah, termasuk status kepegawaiannya; 

2. Otonomi parlemen terkait dengan anggaran (budget) yaitu parlemen 
memiliki keleluasaan dalam menentukan anggarannya. Karena 
itu parlemen pada masa yang akan datang harus memiliki sistem 
pengelolaan anggaran yang berbeda dengan pemerintah, terutama 
dalam hal pengajuan anggaran. 
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B. Membangun 'Memori Kolektif Bangsa' 

Membangun DPR RI yang kuat, aspiratif dan berkualitas; tidak berarti hanya 
membangun infrastruktur fisik berupa gedung, melainkan juga membangun 
gagasan besar masa depan Parlemen Republik Indonesia yang modern dan 
terbuka, yang menjadi lambang sejarah parlemen di Indonesia sehingga dapat 
mempresentasikan wajah demokrasi Indonesia di mata lnternasional. 

DPR RI sebagai lam bang sejarah parlemen dibangun berdasarkan ingatan kolektif 
terkait dengan sejarah pembentukan parlemen dan konteks yang melingkupinya 
-dilihat dari dinamika politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi di dalam 
dan di luar gedung parlemen. Sejarah parlemen Indonesia memiliki perjalanan 
yang panjang dengan melewati beberapa masa/era sejarah, sehingga setiap 
ingatan kolektif akan proses tersebut harus dilestarikan, termasuk ingat negatif 
maupun trauma yang terjadi dan dampaknya. Pelestarian tersebut dapat 
berupa kumpulan narasi, naskah pidato, catatan/risalah, dokumen/ naskah, 
foto/lukisan, benda/ karya seni, symbol, furniture, pecah belah, tekstil/seragam, 
artefak dan lain sebagainya yang dapat menjadi bukti representasi sejarah yang 
otentik. Bukti-bukti representasi sejarah tersebut perlu dilestarikan karena dapat 
digunakan sebagai medium/instrument dalam menyampaikan nilai-nilai moral 
dan kearifan-kearifan masa lalu yang hendak disampaikan kepada ke generasi 
berikutnya. Nilai-nilai moral dan kearifan-kearifan masa lalu yang diajarkan ini 
sesungguhnya menjadi penguatan memori kolektif bangsa yang membentuk 
kultur sekaligus identitas bangsa masa sekarang dan masa depan. 

Memori kolektif adalah konsep yang sulit didefinisikan, namun dirasakan 
kehadiran dan manfaatnya. Memori kolektif diwariskan dari generasi ke generasi 
untuk membentuk struktur ingatan kolektif tertentu. Memori kolektif memilik i 
fungsi khusus yakni mencipta ulang sebuah peristiwa masa lalu untuk menjadi 
dasar bagi peristiwa masa kini, dan pijakan harapan bagi masa depan yang lebih 
baik. Masyarakat memerlukan keberlanjutan dan konektivitas dengan masa 
lampau untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan masyarakat, ini dilakukan 
biasanya melalui transfer tradisi kepercayaan, nilai dan norma yang dipercaya 
bersama, demikian Emile Durkheim bapak sosiologi dunia . Ha l in i juga disadari 
oleh Proklamator Kemerdekaan dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. 
Sukarno, yang mengajak rakyat Indonesia untuk 'Jangan Sekali-Kali Melupakan 
Sejarah' (atau terkenal dengan singkatan 'Jasmerah'). Ajakan ini mengingatkan 
rakyat Indonesia, pentingnya peran sejarah da lam perjalanan kehidupan 
berbangsa. Presiden Sukarno mengajak rakyat untuk selalu belajar dari sejarah 
bangsa untuk menumbuhan rasa cinta tanah air, membentuk identitas dan 
jati diri bangsa Indonesia dan menjaga kebersatuan dan kebersamaan sebagai 
bangsa dan negara. 

Namun harus dipahami, memori adalah ingatan akan peristiwa/kejadian yang 
selalu hidup dalam distorsi baik pada level individual maupun kolektif. Oleh 
karena itu, memori bukan lah sesuatu yang bersifat mutlak atau dipandang 
sebagai sesuatu yang absolute. Memori sangat mudah dimanipulasi oleh 
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kepentingan pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Memori bukanlah potret, 
yang merekam suatu image/proses dengan tepat dan apa adanya, melainkan 
proses rekonstruksi masa lalu yang melibatkan keinginan untuk mencari dan 
memberikan makna pada masa sekarang, membangun harapan untuk masa 
depan, melakukan kontekstualisasi, dan mengkaitkan dengan peristiwa 
peristiwa lain dalam kehidupan manusia. Memori kolektif adalah sesuatu 
yang mesti kita rawat dengan bijaksana dan dengan kesadaran penuh bahwa 
semua itu mempengaruhi diri kita sebagai bagian dari komunitas masyarakat. 
Oleh karena itu, memori kolektif harus dibangun berdasarkan kebenaran dan 
kejujuran. 

Membangun dan melestarikan memori kolektif yang benar dan jujur adalah 
menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu sejarah parlemen di Indonesia 
yang direpresentasikan dalam perjalanan berdirinya lembaga DPR menjadi 
memori kolektif yang harus dijaga. Membangun memori kolektif bangsa adalah 
wujud partisipasi DPR RI dalam menjaga dan melestarikan bukti-bukti eksistensi 
Indonesia sebagai Bangsa dan Negara. lni menjadi lebih penting lagi karena 
rangkaian perjalanan sejarah parlemen Negara Indonesia sangat dinamis. 
Sejarah parlemen Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Dimulai pada 
masa pemerintahan Hindia Belanda dengan dibentuknya Volksraad (Dewan 
Rakyat) pada tahun 1916. Lembaga Volksraad sebagai cikal bakal parlemen 
Indonesia berakhirsaatJepang menguasai Indonesia pada tahun 1942. Parlemen 
Indonesia baru berdiri setelah Proklamasi Kemerdekaan dengan pembentukan 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945. 

Pasca kemerdekaan perjalanan parlemen Indonesia sangat dinamis ditandai 
dengan dibentuknya beberapa sebutan lembaga perwakilan. Era Orde Lama 
ditandai dengan peran parlemen yang kurang independen karena besarnya 
kekuasaan Presiden Soekarno. Pada Era Orde Baru lembaga parlemen Indonesia 
masih belum tampak sebagai kekuatan check and balances terhadap eksekutif. 
Era reformasi membuka peluang bagi amandemen konstitusi yang antara 
lain menghasilkan perubahan lembaga legislatif menjadi DPR, DPD dan MPR. 
Parlemen era reformasi berbeda dengan parlemen-parlemen era sebelumnya, 
sebab dibangun dalam kerangka demokrasi yang diikuti dengan ledakan 
partisipasi publik. Bersamaan dengan itu, parlemen dituntut untuk transparan, 
akuntabel, mengikuti perkembangan dunia (globalisasi), dan kemajuan teknologi 
informasi. Parlemen Indonesia di era reformasi, yakni DPR, DPD dan MPR 
memiliki perbedaan sifat keanggotaan yang cukup signifikan. DPR RI merupakan 
wakil rakyat yang dipil ih melalui partai politik, DPD RI merupakan wakil daerah 
dari unsur perseorangan sedangkan MPR RI adalah gabungan keanggotaan 
DPR RI dan DPD R I. Peran parlemen di Indonesia juga ditentukan oleh peran 
partai politiknya. Peran partai politik mengalami fluktuasi yang dipengaruhi 
oleh perjalanan politik Indonesia. Pasca reformasi tahun 1998, partai politik 
memegang peranan penting dalam kancah politik, mulai dari mengusung calon 
anggota legislatif hingga mengusung calon Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/ 
Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota. 
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'Memori Kolektif Bangsa' dibangun dengan tujuan untuk: 
• Membangun peradaban bangsa Indonesia secara menyeluruh baik 

aspek fisik seperti desain bangunan dan prinsip-prinsip pembangunan, 
maupun non fisik seperti aspek sejarah, filsafat, politik, sosial, budaya, 
ekonomi dan moral. 

• Membangun ikon bangsa, simbol demokrasi, dan kebanggaan 
bersama. 

• Membangun masa depan bangsa dan politik yang berperadaban. 
• Membangun ruang publik yang berfungsi sebagai arena partisipasi 

dalam berdemokrasi. 
• Membangun ruang publik yang berfungsi sebagai arena wisata politik 

yang edukatif. 
• Membangun infrastruktur dan suprastruktur lembaga DPR RI dalam 

rangka menuju Parlemen Modern. 

C. Sarana Prasarana: Mendukung Peran 
dan Fungsi DPR 

Sesuai dengan cetak biru reformasi kedewanan untuk 30 tahun mendatang atau 
menuju 100tahun DPR RI, maka terdapattiga agenda pokok yang akan dilakukan. 
Ketiga agenda tersebutsudah mulai dilaksanakan dalam Peri ode 2015-2019yang 
secara normatif masuk dalam Renstra DPR RI 2015-2019 melalui enam program 
yang ada di dalamnya. Program-program tersebut pada dasarnya ditujukan 
pada penguatan/ penataan aspek yang bersifat suprastruktur, yaitu: terkait 
dengan tata kelola yang berimplikasi kepada penataan peraturan perundangan 
undangan dan pengaturan teknis lainnya. Sebagai pelengkap, ada pula program 
program yang ditujukan untuk perbaikan/ membangun infrastruktur (sarana dan 
prasarana), misalnya: Alun-Alun Demokrasi, Museum, Perpustakaan, Layanan 

lnformasi Pengunjung (Visitor Center), Pusat Kajian Sadan Keahlian dan Ruang 
Anggota dan Tim Pendukung (Staf Ahli). 

1. Alun-Alun Demokrasi 

Agenda pertama penguatan sistem kedewanan ditujukan untuk menguatkan 
fungsi representasi DPR RI.  Pelaksanaan fungsi representasi tersebut 
sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aspirasi rakyat tersebut diserap dan 
diagregasikan dalam fungsi lesiglasi, anggaran dan pengawasan DPR RI. 
Sebagai simbol dari penyerapan dan pengagregasian aspirasi rakyat tersebut 
maka akan dibangun alun-alun demokrasi. Alun-alun demokrasi tidak hanya 
bersifat fungsional bagi kepentingan penyerapan aspirasi rakyat, tetapi menjadi 
simbol kekuatan demokrasi di Indonesia yaitu "makna filosofis demokrasi dari 
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat." Keberadaan alun-alun demokrasi akan 
menjadi spirit bagi rakyat untuk datang ke DPR RI sebagai rakyat yang akan 
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menyampaikan aspirasinya (dari rakyat), dan menjadi spirit bagi wakil rakyat 
untuk memperjuangkannya melalui tugas, fungsi dan kewenangannya (oleh 
rakyat) sehingga menghasilkan produk DPR RI yang membela kepentingan 
rakyat (untuk rakyat). Alun-alun Demokrasi sendiri dibangun dengan menggali 
sejarah dan tradisi lokal di Indonesia, berbagai daerah di Indonesia sudah 
membangun tempat rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin/raja 
sejak beberapa abad sebelum Indonesia merdeka. 
Alun-Alun Demokrasi 

A. Latar Belakang 
1. Proses demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang dalam praktik 

kehidupan berbangsa dan bernegara sejak memasuki era reformasi perlu 
dijaga, diperkuat dan dikawal. Salah satunya aspek yang terkait dengan itu 
adalah dijaminnya kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan 
aspirasi. 

2. Dalam proses menuju Parlemen Modern, tuntutan atas keterbukaan 
Parlemen terhadap masyarakat juga menjadi poin yang wajib dipenuhi. 
Parlemen dapat menyediakan area berkumpul, bahkan wadah bagi 
masyarakat untuk berdiskusi untuk memenuhi poin ini. 

3. Namun sayangnya, di Indonesia hal ini belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan dengan sempurna. Aspirasi masyarakat lebih sering 
disampaikan dalam forum unjuk rasa atau demonstrasi di tempat seperti 
Bunda ran Hotel Indonesia, depan lstana Negara, dan de pan pagar Gedung 
DPR RI. 

4. Sejarah demonstrasi di DPR sudah berlangsung sejak lama, dimana ada 
masa para demonstran diperbolehkan melakukan demonstrasi di dalam 
halaman Gedung DPR (area air mancur). Pada masa tersebut, pagar 
Gedung DPR juga masih rendah, tidak setinggi sekarang ini. Akan tetapi, 
peraturan ini berubah dan demonstran tidak lagi boleh berdemo di dalam 
halaman Gedung DPR. Saat ini, hanya perwakilan dari demonstran yang 
boleh masuk untuk diterima perwakilan anggota DPR. 

5. Keadaan tersebut berdampak pada kebebasan masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasinya lebih banyak dilakukan di tempat-tempat 
umum sebagaimana dicontohkan di atas berdampak pada: 
- kondisi yang berpotensi tidak kondusif bahkan cenderung anarkis 
dan menimbulkan konflik; 

- kerugian bagi masyarakat lainnya seperti kemacetan lalu lintas; 
dan rusaknya berbagai fasilitas umum. 

Sejarah Alun-alun di Indonesia 

Berbagai daerah di Indonesia memiliki alun-alun dengan penyebutan yang ber 
beda di setiap daerah. Alun-alun ini rata-rata berupa lapangan luas dan lebar 
yang difungsikan sebagai tempat berkumpul masyarakat. Di Jawa, alun-alun 
(dulu ditulis aloen-aloen atau aloon-aloon) merupakan suatu lapangan terbuka 
yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan 
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masyarakat yang berag 
am. Kehadiran sebuah 
alun-alun sebagai ruang 

terbuka publik sudah ada 
sejak pada jaman pra 

kolonial. Meskipun dari 
dulu sampai sekarang 
bentuk fisik alun-alunn 
ya sendiri tidak banyak 
mengalami perubahan 
yang signifikan, namun 

konsep yang mendasari 
dari bentuk fisiknya sejak jaman prakolonial sampai sekarang telah mengalami 

banyak perubahan. (Jurnal Reka Karsa, "Kajian Transformasi Bentuk dan Fungsi 
Alun-alun Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik", Putra et al.) 

Sementara itu di Sumatra Barat, alun-alun dikenal dengan sebutan Medan nan 
Bapaneh (Minangkabau). Pendirian Medan nan Bapaneh berkaitan dengan status 

wilayah. Medan nan Bapaneh didirikan pada wilayah yang sudah memiliki status 
sebagai nagari. Secara umum kumpulan dari gugusan atau kelompok kursi batu 

di Minangkabau dinamakan dengan Medan nan Bapaneh. Ada kecenderungan 
bahwa kursi batu (Medan nan Bapaneh) merupakan lembaga demokrasi paling 
awal muncul di Minangkabau. Hal ini disokong oleh asumsi bahwa produk 
kursi batu adalah produk budaya yang sudah arkaik, sudah muncul pada masa 
megalitik dan berkembang hingga masa-masa kemudian yaitu masa Islam 
dan kolonial di Minangkabau. Kursi batu atau Medan nan Bapaneh yang ada 

dahulunya dijadikan tempat duduk pemuka adat (panghulu) saat pertemuan 
adat dan upacara adat. Keberadaan pemuka adat menjadi penting karena pada 

dasarnya penghulu adalah perwakilan dari masing-masing suku yang menjadi 
perantara atau penyambung lidah dari masyarakat dalam suku atau kaumnya 
(Harryiskandar, 2016) .' 

Gambar Gedung DPR dengan pagar rendah 
Sumber: (Mahindra, 1014) 

Alun-alun Demokrasi adalah tempat rakyat 
menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. 

Penyampaian aspirasi ini dapat dillakukan 
melalui kegiatan diskusi dengan wakil rakyat di hari yang 

telah ditentukan dan melalui kegiatan demontrasi 
sebagai suatu plaza reformasi, penyampaian aspirasi 
di Alun-alun Demokrasi tersebut dilindungi sebagai 

mimbar demokrasi. 
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Gambar Alun-alun Kora Banduns dan Situs Medan nan Bapaneh 
Sumber: internet/com 

B. Urgensi 

1. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam rangka 
penguatan lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi. Aspirasi masyarakat 
menjadi salah satu syarat dari berhasilnya parlemen menjalankan 
perannya untuk melakukan checks and balances terhadap kebijakan yang 
dibuat Pemerintah, agar senantiasa berpihak pada kebutuhan seluruh 
masyarakat. 

2. Untuk itu aspirasi masyarakat perlu dilindungi dan difasilitasi agar: 
- kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat terlaksana 

dengan baik; 
- tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain; dan 
- tidak menimbulkan konflik dan tindakan anarkis. 

3. Alun-Alun Demokrasi adalah plaza reformasi bagi publik. Sebagai 
tempat yang disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan aspirasi 
masyarakat. Proses penyampaian pend a pat dari masyarakat dapat berupa 
diskusi kelompok kecil hingga demonstrasi. Oleh karena itu, Alun-alun 
Demokrasi akan difungsikan sebagai area tempat berkumpul masyarakat 
dalam menyampaikan pendapatnya terkait DPR, baik itu berupa kegiatan 
diskusi kecil (antara anggota dengan masyarakat) atau sebagai tempat 
pelaksanaan unjuk rasa sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang 
aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan dengan aparat. 

Gambaran Alun-alun di Dunia 

Berdasarkan urgensi dari alun-alun demokrasi, DPR RI dapat menilik sedikit 
gambaran dari Argentina dan lnggris yang telah lebih dulu memiliki area 
semacam alun-alun demokrasi. Argentina memiliki Plaza de Mayo dan lnggris 
memiliki Hyde Park. Konsep dari kedua area ini adalah terbuka untuk umum 
dan menghormati kepentingan semua kalangan. Dengan adanya area seperti 
ini, aspirasi masyarakat akan tersalurkan. 
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Plaza De Mayo (Argentina) 

Plaza de Mayo awalnya dikenal dengan nama Plaza de la Victoria (1580). 
Kemudian terkenal sebagai Plaza de Mayo berdasarkan revolusi besar yang 
terjadi di Argentina pada bulan Mei 1810 (May-Mayo). Plaza de Mayo 
merupakan "halaman depan" dari Casa Rosada-tempat dimana Eva Peron (Evita 
Peron) dan pemimpin negara Argentina bertemu dengan rakyat Argentina-baik 
melalui balkon atau bertemu secara langsung, sekaligus balai kota Argentina. 
Plaza de Mayo juga berfungsi sebagai area demonstrasi dan perayaan 
hari penting Argentina. (https://www.britannica.com/place/Buenos-Aires/ 
Climate#ref261047) 

Gambar Plaza de Mayo -Argentina 
(https:/Jwww.triphistoric.com/plaza-de-mayo-159/} 

Hyde Park (lnggris) 

Hyde Park memiliki sejarah panjang sebagai area bagi masyarakat lnggris 
menyampaikan aspirasinya. Pada awalnya, Hyde Park difungsikan untuk 
memenuhi keinginan keluarga kerajaan untuk berburu. Sejak 1637, taman ini 
dibuka untuk umum dan rami terutama pada Hari Buruh. Dalam area Hyde Park, 
terdapat satu area yang dinamakan Speaker's Carner. Area ini ditetapkan sebagai 
area bebas bagi masyarakat untuk berpidato dan berdebat sejak pertengahan 
tahun 1872 ketika prates dan demonstrasi mulai sering terjadi di Hyde Park. 
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Gambar Peta Hyde Park {kesefuruhan) dan Speaker's Corner 
(https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/thlngs-to-see-and-do/speakers 

corner) 
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Hingga saat ini area tersebut, terutama hari Minggu pagi, menjadi suatu hal 
yang biasa menemukan sekelompk warga berkumpul di Speaker's Corner untuk 
menyampaikan aspirasinya . 

C. Prinsip Komunikasi 

l. Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat di mana proses komunikasi antara 
komunikator dan komunikan bertemu secara efektif pada satu tempat untuk 
membahas pesan komunikasi. 

2. Prinsip komunikasi yang dibangun di Alun-Alun Demokrasi adalah prinsip 
komunikasi dua arah (twa ways communication) antara komunikator dan 
komunikan. 

3. Alun-Alun Demokrasi adalah tempat di mana DPR RI dan masyarakat 
(komunikator dan komunikan) berdialog mengenai aspirasinya, sehingga 
menimbulkan kesepahaman bersama. Karena proses komunikasi akan 
berlangsung efektif, apabila komunikator dan komunikan memiliki 
kesepahaman terhadap isu yang dibicarakannya (model komunikasi ABX 
Newcomb). 

D. Perencanaan Tern pat 

Alun-Alun Demokrasi sebagai tempat berlangsungnya proses komunikasi dua 
arah antara masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI, perlu 
memiliki perencanaan tempat dengan kriteria: 

l. Menjadi fasilitas terbuka terbatas untuk umum (diatur sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku mengenai objek vital nasional. sesuai 
dengan KEPRES 63 th. 2004) 

2. Area luas yang aman dan nyaman untuk masyarakat menyampaikan aspirasi. 
3. Akses menuju dan keluar Alun-Alun Demokrasi dibedakan dan dilindungi 

dari akses masuk ke DPR RI. 
4. Memiliki panggung utama sebagai titik fokus bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi. 
5. Memiliki tempat duduk yang berbentuk terasering sebagai tempat yang 

nyaman bagi peserta mendengarkan proses dialog penyampaian aspirasi. 
Mengacu kepada ide besar dari tujuan pembangunan alun-alun demokrasi 
ini sebagai area berkumpul, maka area berbentuk kursi terasering tidak 
diperlukan. Hal ini juga didukung dengan contoh lapangan demokrasi, baik 
di dalam maupun luar negeri. 

6. Memiliki tanah lapang yang asri dan nyaman yang menghadap panggung 
utama tempat masyarakat mengikuti penyampaian aspirasi. 

7. Memiliki fasilitas ibadah dan fasilitas umum seperti toilet, taman dan kursi 
taman, di sekitar area alun-alun. 

8. Terkoneksi melalui lorong khusus Anggota DPR RI untuk dapat menuju Alun 
Alun Demokrasi. 
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9. Memiliki jalur evakuasi khusus bila terjadi kerusuhan di area Alun-Alun 
Demokrasi. 

10. Memiliki payung-payung besar penutup taman yang dibuka dan digunakan 
apabila hujan untuk melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi di 
Alun-Alun Demokrasi. 

11. Area Alun-Alun Demokrasi berada tidak jauh dari tempat parkir, guna 
mencegah terjadinya kemacetan di sekitar lokasi. 

E. FasilitasAlun-Alun Demokrasi 

1. Difasilitasi dengan layar lebar sebagai alternatif media komunikasi interaktif 
masyarakat dengan DPR RI. 

2. Difaslitiasi dengan tata suara dan tata cahaya yang mendukung kegiatan. 
3. Difasilitasi dinding diorama perjalanan tugas dan fungsi DPR RI sepanjang 

masa (sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat). 
4. Difasilitasi sudut informasi DPR RI yang disediakan berbagai paket informasi 

singkat (sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat). 
5. Difaslitasi petugas informasi yangdapat membantu masyarakat mendapatkan 

informasi. 
6. Difasilitasi ta man dan danau yang asri sebagai tempat berwisata masyarakat 

yang menyampaikan aspirasi. 

F. Prosedur Penerimaan 

1. Alun-Alun Demokrasi bersifat terbuka, untuk kegiatan penyampaian 
pendapat dalam skala besar harus mendapatkan izin dari pihak yang 
berwenang. 

2. Masyarakat dapat masuk ke Alun-Alun Demokrasi dari beberapa titik pintu 
masuk. 

3. Masyarakat yang masuk Alun-Alun Demokrasi dilarang membawa: 
- senjata tajam; 
- minuman keras dan obat-obat terlarang; 
- berbagai atribut yang isinya menyinggung SARA; 
- cat semprot yang dapat mengotori fasilitas Alun-Alun Demokrasi. 

4. Aspirasi disampaikan sesuai dengan hari dan waktu yang ditentukan. 
5. Masyarakat yang menyampaikan aspirasi di Alun-Alun Demokrasi dapat 

melakukan komunikasi interaktif dengan Anggota/ AKO yang berada di 
panggung demokrasi atau berkomunikasi interaktif melalui layar lebar yang 
terhubung dengan Anggota DPR di ruang rapat. 

6. Bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat dapat juga berupa diskusi 
dengan anggota DPR secara informal pada hari-hari yang telah ditentukan. 
Conteh : Pihak Setjen mengalokasikan hari Rabu sebagai hari diskusi dengan 
anggota DPR. Acara ini semi-terbuka, dimana masyarakat dapat mengikuti 
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diskusi ini dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pihak Setjen dapat 
memberi nama kegiatan diskusi ini "Rabu Bertemu" agar terdengar lebih 
menarik. 
***Perlu diperhatikan bahwa bentuk dari kegiatan ini bukan seminar satu 
arah, jadi anggota DPR yang diundang bisa beberapa orang dan setiap 
anggota DPR tersebut memimpin diskusi kecil yang berisi 10-12 orang. 
Melalui kegiatan seperti ini, DPR telah berperan dalam edukasi politik bagi 
masyarakat. 

7. Masyarakat dapat menyaksikan jalannya rapat yang sedang berlangsung 
di DPR RI yang menjadi salah satu materi yang ditunggu hasilnya oleh 
masyarakat yang datang di Alun-Alun Demokrasi. 

8. Tuntutan/Aspirasi dan/atau hasil pembahasan dengan Anggota DPR RI, 
ditampilkan di layar lebar Alun-Alun Demokrasi. 

9. Masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di Alun-Alun Demokrasi 
dilarang melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan konflik. 

10. Petugas pengamanan dapat meminta keluar masyarakat yang melakukan 
tindakan anarkis dan menimbulkan konflik. 

11. Masyarakat yang telah selesai menyampaikan aspirasinya dipersilakan 
meninggalkan Alun-Alun Demokrasi. Keseluruhan materi aspirasi masyarakat 
didokumentasikan sebagai bahan rapat untuk ditindaklanjuti pada rapat 
rapat AKO. 

G. Prosedur Pengamanan (Untuk kegiatan demonstrasi) 

1. Pengamanan Alun-Alun Demokrasi dilakukan secara terpadu antara petugas 
Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Aparat Kepolisian. 

2. Apa rat Kepolisian melakukan pengamanan pertama di titik masuk Alun-Alun 
Demokrasi. 

3. Petugas Pengamanan Dalam berada di dalam Alun-Alun Demokrasi untuk 
memantau jalannya demonstrasi. 

4. Sarana dan prasarana pengamanan untuk Alun-Alun Demokrasi adalah 
sesuai dengan standar pengamanan gedung lembaga negara. 

5. Setelah selesai digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, 
Petugas Pengamanan Dalam dan Aparat Kepolisian segera melakukan 
sterilisasi Alun-Alun Demokrasi. 
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2. Museum 

A. Latar Belakang 

1. Prakarsa pembuatan 
Museum DPR 
RI dimulai pada 
periode DPR 1987- 
1992 ketika DPR RI 

Fungsi Museum DPR 
adalah untuk membuka pemahaman masyarakat 

mengenai perjalanan DPR RI dalam 
demokiasi di Indonesia. 

Pembangunan Museum akan menggunakan 
Gedung J:3undar, yang sekaligus menjadikan 

gedung sebagai ca,gar 5udaya.-c;.edung Bundar 
adalah wansan (heritage) yang harus dijaga 

keagungannya de_ngan merijadikannja 
sebagai museum. 
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saat itu dipimpin 
oleh M. Kharis Suhud sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua R. Soekardi, Saiful 
Sulun, dan Dr. H.J. Naro, S.H. Realisasi pembuatan Museum DPR RI dimulai 
dengan membentuk yayasan dengan nama "Yayasan Museum DPR RI" 
dengan Ketua Dr. H.J. Naro, S.H. 

2. Langkah awal yang dilakukan oleh Yayasan Museum DPR RI adalah membuat 
perencanaan pembangunan Gedung Museum DPR RI dan membentuk Tim 
Museum DPR RI yang bertugas mengadakan studi banding ke Parlemen luar 
negeri dan mengumpulkan koleksl-koleksi baik berupa naskah, barang dan 
foto yang berkaitan dengan parlemen jaman penjajahan sampai dengan 
proses pembentukan KNIP serta kegiatan kegiatan DPR RI mulai tahun 1945. 

3. Pengembangan Museum DPR RI dilakukan pada periode DPR hasil Pemilu 
1997 dengan Ketua DPR RI yang saat itu dipegang oleh Bapak H. Harmoko. 
Atas prakarsanya, maka Museum DPR RI dikembangkan dengan rnenarnbah 
koleksi baik barang, naskah maupun foto serta diupayakan menempati 
ruang dan gedung yang representatif. 

4. Perjalanan sejarah pembangunan dan pengembangan Museum DPR RI dapat 
memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa kondisi Museum DPR RI 
baik gedung maupun koleksi di dalamnya belum mampu mengungkapkan 
kese luruhan informasi yang bernilai sejarah dari perjalanan tugas dan fungsi 
DPR RI dari masa ke masa. 

B. Urgensi 

1. Kehadiran Museum DPR RI memi l iki arti penting, mengingat masih banyaknya 
masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami sejarah gedung DPR RI 
di awal pendiriannya hingga keberadaannya sekarang ini. 

2. Museum DPR RI dengan seluruh koleksi yang ada di dalamnya, mem i l iki nilai 
strategis untuk menjadi sa lah satu sarana pembelajaran bagi masyarakat 
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 

3. Museum DPR RI menjadi salah satu upaya pendidikan politik kepada 
masyarakat, guna meningkatkan rasa memiliki kepada DPR RI sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. 
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C.Jenis Museum 

Berdasarkan koleksi yang dimilikinya, museum terbagi atas: 
1. Museum umum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material 

manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, 
disiplin ilmu dan teknologi. 

2. Museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 
material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang 
seni, cabang ilmu atau satu ca bang teknologi. 

Museum DPR RI masuk dalam kategori museum khusus, mengingat koleksi yang 
ditampilkan spesifik terkait dengan keseluruhan benda, gambar/foto, suara, 
informasi dan hasil kerja DPR RI dari masa ke masa. 

Museum DPR RI berada di dalam Komplek DPR dan tidak berada di tempat 
lainnya, oleh karenanya Museum DPR RI merupakan kategori museum nasional. 

D. Pengembangan Museum DPR RI 

Museum DPR RI merupakan pengembangan dari museum yang telah ada 
sebelumnya yang letaknya di dalam Komplek DPR. Untuk itu pengembangan 
Museum DPR RI harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut: 

1. Proses Rancang Ulang Museum DPR RI 

Museum DPR RI yang sudah ada saat ini berada di area Lantai 2 Gedung 
Nusantara, yang juga akrab disebut Gedung Kura-Kura. Museum DPR sudah 
sering dikunjungi oleh tamu-tamu DPR RI dari berbagai kalangan, mulai 
dari siswa sekolah hingga delegasi luar negeri. Sebelum diperbaiki Museum 
DPR RI memiliki penerangan yang kurang mendukung. Selain penerangan, 
permasalahan lain muncul dari alur cerita yang tidak kronologis dari museum 
terse but. Para pengunjungyang datang harus didampingi dengan perwakilan dari 
pihak Pranata Kehumasan untuk membantu memberikan penjelasan mengenai 
koleksi yang ada di museum. Museum DPR RI juga hanya diaktifkan ketika akan 
ada kunjungan dari masyarakat, selain itu, penerangan dan pendingin ruangan 
museum akan dimatikan. 

Proses perbaikan Museum DPR RI terlaksana atas kerja sama dari pihak Setjen 
DPR RI, CEPP FISIP U I, F IB UI (Departemen Arkeologi), FT UI (Departemen 
Arsitektur; Program Studi Desain Interior), dan ITB. Proses perbaikan ini diawali 
dengan pembuatan denah museum oleh tim ITB, dikarenakan pihak DPR RI 

belum memiliki gambar denah museum yang ada saat ini. Tahapan selanjutnya 
dari proses ini adalah pembuatan alur dan penyesuaian rancang ulang museum 
dengan alur dengan menggunakan srana pendukung yang sudah ada. Proses 
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pembuatan alur dan penyesuaian rancang ulang museum terlaksana dengan 
Bantuan dari tim CEPP FISP UI, FIB UI (Departemen Arkeologi), dan FT UI 

Gambar Museum OPR RI Sebelum-Selama Proses-Setelah Perancangan Ulang 
Sumber: (Koleksi Foto CEPP FISIP UI) 

(Departemen Arsitektur; Program Studi Desain Interior). 

Proses pengerjaan rancang ulang Museum DPR RI memakan waktu selama tiga 
bulan di tahun 2015, yaitu selama bulan Juni-Agustus 2015. Proses pengerjaan 
dengan waktu yang relative pendek ini memungkinkan untuk dilakukan atas 
kerja sama yang baik diantara pihak DPR RI dengan Tim UI. Hasil dari rancang 
ulang ini kemudian dipertunjukkan kepada Bapak Presiden RI ketika berkunjung 
di acara Pembukaan Masa Sidang DPR RI periode 2016-2016. 
Gambar Museum DPR RI Sebelum-Selama Proses-Setelah Perancangan Ulang 
(Koleksi Foto CEPP FISIP UI) 

2. Lokasi museum 

Museum DPR RI sebagai museum nasional harus tetap berada di dalam Komplek 
DPR yang dalam pengembangannya harus dapat dijangkau dengan mudah oleh 
seluruh masyarakat yang ingin mengunjunginya. 
Lokasinya harus aman dari daerah politik yang mewarnai kegiatan DPR RI dan 
aman dari kegiatan unjuk rasa di gedung parlemen. Lokasi museum menjadi 
salah satu daya tarik masyarakat untuk mengunjungi gedung DPR RI. 

3. Bangunan museum 

Bangunan Museum DPR RI berada pada salah satu bangunan bersejarah di DPR 
RI yang telah dikembangkan atau dibangun baru khusus sebagai gedung DPR RI 
yang lokasinya tetap berada di dalam Komplek DPR. 
Apapun pilihan dalam bangunan museum, maka Museum DPR RI harus 
memenuhi prinsip-prinsip konservasi, agar koleksi museum tetap lestari. 
Bangunan museum minimal dapat dikelompok menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. bangunan pokok (pameran tetap, pameran temperer, auditorium, 
kantor, laboratorium konservasi, perpustakaan museum, bengkel 
preparasi, dan ruang penyimpanan koleksi); dan 

b. bangunan penunjang (pos keamanan, museum shop, tiket box, toilet, 
lobi, dan tempat parkir). 
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4. Koleksi 

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan rah sebuah museum, maka 
koleksi harus: 

a. mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah (termasuk nilai estetika); 
b. diterangkan asal-usulnya secara historis, geografis dan fungsinya; 
c. dapat dijadikan monumen jika benda tersebut berbentuk bangunan 

yang berarti juga mengandung nilai sejarah; 
d. dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, 

asal secara historis dan geografis, genus (untuk biologis). atau 
periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam); 

e. dapat dijadikan dokumen, apabila benda itu berbentuk dokumen dan 
dapat dijadikan bukti bagi penelitian ilmiah; 

f. merupakan benda yang asli, bukan tiruan; 
g. merupakan benda yang memiliki nilai keindahan (master piece); dan 
h. merupakan benda yang unik, yaitu tidak ada duanya. 

5. Peralatan museum 

Museum harus memiliki sarana dan prasarana museum berkaitan erat dengan 
kegiatan pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi (AC, dehumidifier, 
dll .), pengamanan (CCTV, alarm system, dll .), lampu, label, dan lain-lain. 
Mengingat beragamnya target pengunjung DPR, maka diperlukan sarana 
pendukung bilingual (alat bantu terjemahan portabel). 

6. Organisasi dan ketenagaan 

Pendirian museum sebaiknya ditetapkan secara hukum. Museum harus 
memiliki organisasi dan ketenagaan di museum, yang sekurang-kurangnya 
terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi (kurator), 
bagian konservasi (perawatan), bagian penyajian (preparasi), bagian pelayanan 
masyarakat dan bimbingan edukasi, serta pengelola perpustakaan museum. 

7. Sumber dana tetap 

Museum harus memiliki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan museum. 

E.AlurTata Ruang Museum 

Alur tata ruang Museum DPR RI dibangun berdasarkan tahun kejadian dari 
informasi yang ingin disajikannya. 
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Museum DPR RI harus memperhatikan alur tata ruang museum yang 
dikembangkannya, sehingga: 
1. memudahkan pemandu informasi museum untuk menyampaikan informasi 

mengenai Museum DPR RI; 
2. memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi dari Museum DPR 

RI; 
3. membangun pemahaman bersama mengenai sejarah pembangunan gedung 

parlemen dan pengembangannya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPR 
RI. 

F. Perencanaan Tata Ruang 

Perencanaan tata ruang Museum DPR RI harus disesuaikan dengan: 
1. Nilai sejarah dari keseluruhan bangunan yang ada di DPR RI. 
2. Selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa dan keindahan yang terkandung 

dalam semua tempat di DPR RI. 
3. Nilai artistik namun bergaya modern sesuai dengan dinamika pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
4. Gedung Paripurna Nusantara sebagai identitas gedung bersejarah. 

Museum DPR RI setidaknya membutuhkan: 
1. Ruangan pameran sejarah gedung DPR RI dari masa ke masa. 
2. Ruangan pameran ruang rapat Komisi/ Badan di DPR RI. 
3. Ruang pameran benda-benda bernilai sejarah yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
4. Ruang pameran informasi tertulis yang bernilai sejarah yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
5. Ruang pameran foto-foto yang bernilai sejarah yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
6. Ruang informasi audio yang bernilai sejarah yangterkait dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
7. Ruang informasi audiovisual yang bernilai sejarah yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
8. Ruang diorama dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dari masa ke masa. 
9. Ruang teater untuk dilaksanakannya dialog publik terkait dengan Museum 

DPR RI. 
10. Ruang peraga sentuh yang dapat digunakan tempat pembelajaran mengenai 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. 
11. Ruang bermain di sekitar area museum. 
12. Ruang tunggu. 
13. Tempat ibadah. 
14. Toilet. 
15. Ruang souvenir. 
16. Ruang informasi. 
17. Ruang kerja petugas museum. 
18. Ruang laboratorium museum. 



19. Ruang perawatan I preparasi museum. 
20. Ruang penyimpanan koleksi museum. 
21. Ruang keamanan. 
22. 
Sementara keberadaan perpustakaan penting selain sebagai sumber 
pengetahuan bagi DPR RI dan sistem pendukungnya dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsinya, juga bermanfaat bagi publik karena di sana 
juga tersimpan tidak saja pengetahuan umum tetapi pengetahuan tentang 
keparlemenan (pengetahuan tentang DPR RI) . 

3. Layanan lnformasi Pengunjung ( Visitor Center) 

A. Latar Belakang 

1. Proses demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang dalam praktik 
kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dahulu hingga saat ini, perlu 
dijaga, diperkuat, dan diperkenalkan kepada setiap warga negara sebagai 
bagian dari proses pembelajaran demokrasi. 

2. Visitor centre dan jalan akses 
akan dibangun untuk memberikan 
kemudahan kepada publik yang akan 
berkunjung ke DPR RI. 

3. Sekarang dan di masa yang akan 
datang, DPR RI tidak saja dilihat sebagai 
lembaga negara yang menjalankan 
peran perwakilan tetapi menjadi 
objek wisata pendidikan bagi pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat. 

4. Sebagai lokasi fisik, Layanan 

fnfarmasi Pengunjung akan sangat 
memperhatikan integrasi kawasan 
parlemen dengan jalan akses yang 
memberikan kemudahan kepada publik yang akan berkunjung ke DPR RI. 
Sementara itu, Layanan lnfarmasi Pengunjung Virtual akan terintegrasi 
melalui link khusus di website DPR RI. 

5. Agar tidak mengganggu jalannya aktivitas kedewanan, Layanan fnformasi 
Pengunjung akan berada di basement dengan tetap memperhatikan 
kenyamanan pengguna. 

B. Urgensi 

1. Kehadiran Layanan /nformasi Pengunjung dengan jalan aksesnya memiliki 
arti penting, mengingat hingga saat ini masyarakat belum terinformasikan 
secara lengkap mengenai DPR RI. 

2. Berbeda dengan museum dan perpustakaan dengan koleksi yang tidak 
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Layanan lnformasi Pengunjung 
akan dikelola sebagai tempat melakukan aktivitas 
menerima kunjungan harian clan harus berada di 
basement dalam area yang tertutup yang terdiri 

dari toko souvenir, bank, rumah, makan/pujasera/ 
kantin/warung clan biro perjalanan. 

Dalam area ini nantinnya juga akan ada meja 
resepsionis utama, ruang informasi, toko buku, b 

eberapa komputer interaktif, ruang bermain untuk 
anak, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, ruang 

kerja petugas, serta ruang keamanan. 
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diperbolehkan untuk dibawa ke luar ruangan, maka Layanan lnformasi 
Pengunjung akan menyediakan berbagai barang yang dapat dimiliki oleh 
pengunjung di toko cenderamata. 

3. Layanan lnformasi Pengunjung akan mengatur dan mengoordinasikan 
berbagai keinginan masyarakat untuk memahami DPR secara lebih 
mendalam melalui kunjungan ke kawasan parlemen; dengan diterapkannya 
peraturan alur berkunjung bagi masyarakat yang ingin berkunjung untuk 
edukasi atau berkunjung untuk demonstrasi di alun-alun. 

C. Pelayanan Layanan lnformasi Pengunjung 
Contoh Peraturan AJur Berkunjuns 

Sementara itu J alan Akses 
bagi tamu dan publik ke Gedung 

DPR ditujukan untuk 
mempermudah tamu dan publik 

untuk mengunjungi fasilitas publik 
yang ada seperti toko souvernir, 

museum, perpustakaan dan 
sebagainya 

Alur 
Berkunjung 

Edukasi 

Demonstrasi 
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Beberapa hal yang dapat ditawarkan di Layonon lnformosi Pengunjung adalah: 

1. Jenis kunjungan {berkelompok atau perorangan). 
2. Tempat-tempat yang dapat dikunjungi. 
3. Kunjungan dengan pemandu khusus. 
4. Peta kawasan parlemen. 
5. Berbagai brosur. 
6. Kegiatan khusus untuk anak-anak. 
7. Kantor pos. 
8. Toko buku. 
9. Toko cenderamata. 

D. Pengembangan Layanan Informasi Pengunjung danJalan Alcses 

Layonan lnformasi Pengunjung dan jalan akses akan dikembangkan sesuai 
grand design kawasan parlemen agar terintegrasi dengan baik. Pelayanan yang 
diberikan juga akan memperhatikan pelayanan yang diberikan Museum dan 
Perpustakaan DPR RI agar tidak tumpang tindih. 
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Untuk itu pengembangan Layanan lnfarmasi Pengunjung harus memperhatikan 
persyaratan sebagai berikut: 
1. Lokasi layanan lnformasi Pengunjung 
Layanan lnformasi Pengunjung harus tetap berada di dalarn Komplek DPR atau 
kawasan parlemen yang dalarn operasionalnya harus dapat dijangkau dengan 
mudah oleh seluruh masvarakat yang ingin mengunjunginya. 
Lokasinya harus aman dari daerah politik yang mewarnai kegiatan DPR RI dan 
aman dari kegiatan unjuk rasa di gedung parlemen. 
Lokasi Layonon lnformosi Pengunjung menjadi salah satu daya tarik masyarakat 
untuk mengunjungi gedung DPR RI. 

2. Bangunan layanan lnformasi Pengunjung 
Bangunan Loyonan lnformosi Pengunjung berada di basement salah satu 
bangunan bersejarah di DPR RI yang telah dikembangkan atau dibangun baru 
khusus sebagai gedung DPR RI yang lokasinya tetap berada di dalam Komplek 
DPR atau kawasan parlemen. 
Apapun pilihan dalam bangunan Layanan lnformasi Pengunjung, maka Loyanan 
lnformasi Pengunjung harus memenuhi prinsip-prinsip kemudahan akses bagi 
masyarakat, agar keberadaannya benar-benar dapat membantu masyarakat 
(termasuk di dalamnya ada bangunan yang ramah terhadap penyandang 
difabilitas). 

3. Organisasi dan ketenagaan 
Pendirian Layanan /nformasi Pengunjung sebaiknya ditetapkan secara hukum. 
Layanan lnformasi Pengunjung harus memil iki organisasi dan ketenagaan, yang 
sekurang-kurangnva terdiri dari kepala Layanan lnformasi Pengunjung, bagian 
administrasi, pengelola, serta pemandu/bagian pelayanan masyarakat dan 
bimbingan edukasi. 

4. Sumber dana tetap 
Layanan tnfarmasi Pengunjung harus memiliki sumber dana tetap dalam 
penyelenggaraan dan pengelolaan Layanan lnformasi Pengunjung. 

5. Kebutuhan layanan lnformasi Pengunjung 
Seperti halnya museum dan perpustakaan, setidaknya Layanan lnfarmasi 
Pengunjung membutuhkan: 
1. Meja resepsionis utama. 
2. Ruang informasi. 
3. Toke cenderamata. 
4. Toke buku. 
5. Beberapa Standing PC station-komputer interaktif. 
6. Ruang bermain untuk anak. 
7. Ruang tunggu. 
8. Tempat ibadah. 
9. Toilet. 
10. Ruang kerja petugas. 
11. Ruang keamanan. 
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Denah akses publik di Parlemen Australia 

Dalam upaya pencarian data mengenai gambaran denah akses publik di area 
kunjungan yang akan dikoordinasi oleh Layangan lnformasi Pengunjung, DPR RI 
dapat menggunakan denah akses public Parlemen Australia sebagai inspirasi. 
Dari denah tersebut, terlihat bahwa jalur yang boleh dilalui oleh publik berbeda 
dengan anggota parlemen. Area yang boleh diakses publik pun jelas alurnya, 
tidak membingungkan. Ada baiknya DPR RI bisa membuat akses publik satu 
pintu dari inspirasi ini. 
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MEY TO SYMIOI.I 
PARLIAMENT HOUSE 

PUBLIC CARPARK 

- 

Gambar Denah Akses Publlk di Museum Parlemen Australia 

(Phlladelphta Architects and Buildings, n.d.) 

Layanan lnformasi Pengunjungdi Parlemen lnggris 

Layanan lnformasi Pengunjung DPR RI diharapkan menjadi ujung tombak dari 
pelayanan terhadap masyarakat yang berkunjung dengan tujuan edukasi ke 
DPR RI. Oleh karenanya Layanan /nformasi Pengunjung DPR RI harus berada di 
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area strategis dan dilengkapi dengan sarana dan prasana yang lengkap/ Sebagai 
inspirasi, DPR RI dapat melihat Layanan lnfarmasi Pengunjung di Parlemen 
lnggris. Area Layanan lnfarmasi Pengunjung tersebut berada di ruangan luas 
yang memungkinkan untuk menampung banyak orang. Bagian ini nantinya juga 
akan bertanggung jawab terkait pembagian tugas tur dengan pemandu bagi 
pengunjung. Selayaknya area berkumpul di awal dan akhir kunjungan, maka 
baik adanya area ini langsung terhubung dengan area cafetaria/ kantin, dll. 

Gambar Area Layanan lnformasi Pengun1ung d1 Museum Parlemen lnggr,s 
{UK Par/lament, 2014) 

Gambar Area Cafetar,a/ Kantln d1 Museum Parlemen lngr,s 
https://www.par/iament uk/v1s1t1ng/ (UK Parl,ament, n d.) 

4. Perpustakaan 

A. Latar Belakang 

1. Perpustakaan DPR RI adalah perpustakaan khusus, mulai berdiri sejalan 
dengan dimulainya sejarah Parlemen (Volksraad) di Indonesia. Sekitar tahun 
1951, pada saat Pemerintah Negara Indonesia masih berbentuk Negara Republik 
Indonesia Serikat (RIS) yang berkedudukan di Yogyakarta, Perpustakaan ini 
merupakan kelanjutan dari "Bibliotheca Volksraad", milik pemerintah Hindia 
Belanda di Indonesia, sehingga sebagian koleksinya merupakan peninggalan 
dari Perpustakaan Volksraad. 

2. Sejak ibu kota pemerintah Republik Indonesia pindah ke Jakarta, perpustakaan 
ditempatkan di gedung yang berlokasi di Lapangan Banteng, yang sekarang 
menjadi Gedung Balai Pustaka dan kemudian mengalami beberapa kali 
pemindahan sebagai berikut: 

- Tahun 1965, pada saat Gedung Canefo dibangun, Perpustakaan pindah ke 
Gedung DPR RI Senayan atau Gedung Pemuda. 

- Tahun 1968, Perpustakaan pindah ke Gedung DPR RI di JI. Gatot Subroto, di 
basement. 
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- Tahun 1970, Perpustakaan menempati Lantai 2 Gedung Setjen DPR RI di 
ruang Pustaka Loka. 

- Tahun 1985, Perpustakaan menempati Ruang Pustaka Loka Lantai l. 

- Tahun 1997, Perpustakaan pindah ke Gedung Nusantara I Lantai 3 
(merupakan tempat administrasi dan pengolahan Perpustakaan) dan Lantai 
4 (berisi layanan audiovisual, koleksi majalah, ruang baca koran, ruang 
Anggota Dewan, ruang koleksi umum, ruang koleksi PBB dan World Bank, 
ruang produk DPR, ruang perundang-undangan). 

- Tahun 2003, Perpustakaan pindah ke Gedung Nusantara I Press Room Lantai 
1 dan 23 (merupakan tempat administrasi). 

- Maret 2005, Perpustakaan menempati Gedung Paripurna Nusantara 11 lantai 
1, 2, dan 3 hingga sekarang, dengan luas area sebagai berikut: 
Lantai 1 (ruang baca koran dan majalah) 7,2 m x 18 m = 126 m2 
Lantai 2 (ruang koleksi, ruang baca, meja diskusi, ruang kerja) 14 x 40 m = 
560 m2 
Lantai 3 (penyimpanan Staatblad dll) 14 m x 15 m = 210 m2 

3. Kenyataan ini mengisyaratkan penataan dan pengelolaan Perpustakaan DPR 
RI tidak bersifat permanen dan rentan untuk menyesuaikan dengan kebijakan 
penataan gedung dan ruangan di setiap masanya. Kondisi ini jelas berdampak 
pada tidak maksimalnya ketersediaan koleksi kepustakaan, pengelolaan dan 
pelayanan Perpustakaan DPR RI. Hal ini mengakibatkan tidak bisa maksimalnya 
Perpustakaan DPR RI menonjolkan cirinya sebagai Perpustakaan Khusus 
Parlemen yang modern. 

B. Urgensi 

l. Kehadiran Perpustakaan Modern di DPR RI memiliki arti penting, mengingat 
Perpustakaan DPR RI merupakan perpustakaan parlemen yang unggul 
dengan ragam informasi, koleksi, dan layanan untuk mendukung tugas dan 
fungsi DPR RI. 

2. Untuk itu Perpustakaan Modern di DPR RI dituntut untuk menyediakan 
layanan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, terbarukan, dan 
terus-menerus secara berkala kepada Anggota DPR RI beserta sistem 
pendukungnya. 

3. Sasaran dihasilkannya Perpustakaan Modern di DPR RI adalah : 

a) Meningkatnya pengadaan koleksi melalui kelengkapan bahan pustaka 
dan referensi secara up to date dan relevan baik manual maupun 
online sesuai standar yang mendukung tugas-tugas Anggota DPR RI. 

b) Tersedianya ruang Perpustakaan Modern di DPR RI yang memiliki 
ciri perpustakaan parlemen modern, nyaman dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna Perpustakaan DPR RI. 

c) Meningkatkan pengolahan koleksi melalui dukungan SDM yang ahl i 
dan terampil di bidangnya dan terciptanya sistem pengolahan yang 
efektif. 

d) Meningkatkan layanan perpustakaan yang berkualitas mela lui sistem 
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layanan yang modern dan berorientasi pada pemakai. 
e) Meningkatkan promosi perpustakaan dalam rangka sosialisasi layanan 

perpustakaan. 

C. Standar Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan Modern di DPR RI sebagai perpustakaan khusus yang terletak 
di komplek parlemen, perlu memperhatikan standar: 
a) M e m i l i k i  gedung atau ruang tersendiri. 
b) Luas bangunan sekurang-kurangnya 200 m2 dengan perbandingan 

j u m l a h  koleksi sekurang-kurangnya 1.000 j u d u l .  
c) Memiliki ruangan yang m i n i m a l  dapat m e n a m p u n g  koleksi, ruang baca 

dengan kapasitas m i n i m a l  10 orang, ruang sirkulasi d a n  ruang kegiatan 
operasional staf perpustakaan. 

d) Lokasi dan posisi harus m u d a h  diketahui dan dijangkau pengguna, yaitu 
terletak d a l a m  satu gedung dengan lembaga induk, serta m e m e n u h i  
aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi 
pemustaka. 

e) Memiliki lantai yang m a m p u  mendukung beban m i n i m a l  400 kg per 
meter persegi. 

f) Memiliki ruangan khusus untuk menunjang operasional teknologi. 
g) Denah tata ruang perlu dipaparkan pada tempat yang mudah terlihat. 

D. Prinsip Perpustakaan Modern 

1. Berbasis ICT dengan dibangunnya web d a n  portal Perpustakaan DPR RI 
dengan teknologi 3.0. 

2. Kemudahan aksesibilitas informasi DPR RI bagi p u b l i k .  
3. Kelengkapan koleksi yang memadai tentang Parlemen dan DPR RI (Koleksi 

Bibliotika Parlementaria). 
4. Tersedianya koleksi khusus untuk Komisi d a n  ruang diskusinya (Committee 

Corner). 
5. Dibangunnya Repositori lnstitusi. 
6. Representatif melalui kegiatan bedah buku. 
7. Pustakawan yang mampu melakukan layanan referensi (penelusuran 

informasi) yang h a n d a l,  memiliki pengetahuan subject specialist (user 
based) dan kemampuan d a l a m  bidang ICT Perpustakaan. 

E. Koleksi 

1. Committee Corner menyajikan keseluruhan bahan koleksi kepustakaan 
yang meliputi bahan rapat, hasil rapat dan referensi terkait lainnya dari 
pelaksanaan tugas d a n  fungsi Komisi/Badan di DPR RI. 

2. Bibliotika Parlementaria. 
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3. Repositori lnstitusi. 
4. Karya tokoh. 
5. Karya lndonesiana. 
6. Koleksi umum. 
7. Koleksi referensi. 
8. Koleksi terbitan berkala. 
9. Koleksi e-resource ie-book, e journal). 
10. Koleksi audiovisual. 
11. Koleksi klasik/manuskrip/sejarah pra-kemerdekaan. 

F.Lay-Out 

1. Lay-out perpustakaan dibuat agar pemustaka lebih nyaman dan user friendly. 
2. Interior menampilkan nuansa seni, budaya dan sejarah keparlemenan 

Indonesia. 
3. Menampilkan sudut diorama DPR RI dan sejarah Perpustakaan DPR RI. 
4. Menyediakan banyak ruang untuk kegiatan diskusi, rekreasi, pengembangan 

kreativitas dan kesehatan, pengenalan parlemen. 

G. Perencanaan Kebutuhan Ruang 

Perpustakaan Modern DPR RI memerlukan perencanaan kebutuhan ruang yang 
baik, sesuai dengan kebutuhan dan urgensi 
dari sebuah perpustakaan parlemen, di antaranya: 
1. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi audiovisual (beberapa 

PC untuk akses audiovisual beserta headset, televisi besar dan sofa beserta 
headset, rak audio visual). 

2. Ruang koleksi, tempat akses dan meja layanan koleksi multimedia (100 PC). 
3. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi referensi. 
4. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi karya tokoh dan karya 

lndonesiana. 
5. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan Committee Corner. 
6. Ruang diskusi, disediakan di setiap Committee Corner yang mampu 

menampung kurang lebih 10 orang (11 ruangan). 
7. Amphitheatre/Auditorium, disediakan ruang besar yang dapat digunakan 

untuk penyelenggaraan acara diskusi/bedah buku/seminar/workshop dan 
penerimaan tamu. 

8. Ruang baca dan meja layanan Anggota Dewan, disediakan ruang khusus 
bagi para Anggota DPR RI untuk membaca di perpustakaan. 

9. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi klasik (pra-kemerdekaan) . 
...- Memajang beberapa koleksi buku kuno dalam lemari kaca yang di dalamnya 

diletakkan buku kuno dengan posisi terbuka. Seluruh koleksi klasik akan 
dialihmediakan dan dapat dinikmati sebagai koleksi audiovisual dan atau 
koleksi elektronik untuk menjaga kondisi bukunya yang sudah tua. 

10. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi Bibliotika Parlementaria. 
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11. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi umum. 
12. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi terbitan berkala. 
13. Ruang display buku baru, galeri (tempat seniman menyuarakan suara], dan 

diorama. 
14. Ruang pengolahan koleksi (besar). 
15. Ruang kerja Kepala Perpustakaan. 
16. Ruang kerja pustakawan (sama dengan ruang fungsional peneliti = rak). 
17. Ruang staf perpustakaan (administrasi). 
18. Ruang kelas literasi informasi 
19. Ruang rapat Perpustakaan (kapasitas 30 orang, asumsi pustakawan ke depan 

= orang, ditambah staf). 
20. Mushola. 
21. Library cof«. 

22. Ruang koleksi, ruang baca dan meja layanan koleksi anak. 
23. Toilet dan kamar mandi. 
24. Sudut "coffee break". 

25. Pantry. 
26. Ruang locker dan pendaftaran pengunjung. 
27. Ruang inspirasi (relaksasi, untuk menampung 100-200 orang). 
28. Ruang beranda perpustakaan di mana pemustaka bebas menunggu di 

perpustakaan (as a third place). 
29. Ta man (courtyard) di de pan ruang baca untuk penyegaran dan pemandangan. 
30. Ruang preservasi/alih media koleksi. 

5. Badan Keahlian 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan pelayanan yang lebih profesional dan kuat terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). UU MD3 menjadi 
satu tonggak penting dalam strategi penguatan dukungan keahlian terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan untuk membangun DPR yang kuat dan 
mandiri dalam menjalankan tiga fungsinya, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
pengawasan dengan mengamanatkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI. Bila 
sebelumnya, seluruh dukungan terhadap DPR diselenggarakan oleh Sekretariat 
Jenderal DPR, dengan terbentuknya Badan Keahlian, maka Sekretariat Jenderal 
memenfokuskan pada pelayanan teknis dan administrative, sedangkan Badan 
Keahlian fokus pada dukungan keahlian. 

Sejalan dengan perubahan UU tentang MD3 tersebut, adanya Badan Keahlian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 413 akan melengkapi unit penting dalam 
penyelenggaraan dukungan kepada DPR. Keberadaan Badan Keahlian 
memperkuat lini dukungan yang selama ini telah diberikan oleh Sekretariat 
Jenderal DPR. 
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DPR yang terus dituntut menjalankan tiga fungsi konstitusional tersebut secara 
baik oleh masyarakat. Salah satunya beban tugas teknis dan administrasi Setjen 
DPR juga semakin meningkat, sehingga diperlukan spesialisasi tugas-tugas 
keahlian yang langsung mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tiga 
fungsi DPR. 

Untuk melandasi penguatan sistem pendukung dalam pelaksanaan dari UU 
MD3, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Di dalam Peraturan 
Presiden tersebut, di bawah Badan Keahlian dibentuk paling banyak lima 
pusat. Menurut penjelasan Pasal 413 menekankan sekurang-kurangnya Badan 
Keahlian memiliki pusat perancangan undang-undang, pusat kajian anggaran, 
pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian. Keberadaan 
pusat-pusat tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tiga tugas 
wewenang dan fungsi DPR. 

Selanjutnya, keberadaan pusat-pusat tersebut akan berada dalam Badan 
Keahlian DPR. 

• •  

Pus.at Pe.rancanpn Pusat Pemantluan PusatKajl..an PusatKJIJia.n 

Undan,-Und.an1 Poa.Jcs.maan Anpann 
Akuntabllitas Pusat Peruditlan 

UDda.ng-Undana Neg.1r.1. 

B. Urgensi 

1. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 
manusia dalam bentuk dukungan keahlian kepada DPR dan Anggota DPR. 

2. Memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam 
kerangka representasi rakyat dan pelaksanaan peran diplomasi DPR. 

C_ Deskripsi Pusat-Pusat di Badan Keahlian 

1. Pusat Perancangan Undang-Undang Pusat ini akan memberikan pelayanan 
keahlian kepada DPR dan Anggota DPR dalam menyiapkan usul inisiatif 
rancangan undang-undang dan naskah akademisnya. Sebelumnya Setjen 
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DPR RI di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan memiliki dua Biro 
Perancangan UU bidang Politik, Hukum dan HAM dan bidang Ekonomi 
Keuangan dan lndustri yang memiliki tugas menyiapkan RUU baik yang 
diajukan oleh AKD DPR maupun oleh Anggota DPR. 
Keberadaan pusat ini diharapkan menjadi tempat dilakukannya proses 
perancangan undang-undang yang akan menjadi RUU Usul DPR, baik 
oleh AKD maupun oleh Anggota DPR. Perancangan undang-undang akan 
dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional perancang undang-undang (legal 
drafter), peneliti dan para ahli pada bidangnya masing-masing. Keberadaan 
pusat ini diharapkan menjadi one stop services bagi Anggota DPR dan AKD 
dalam mengusulkan RUU. 

2. Pusat Kajian Anggaran 
Pelaksanaan fungsi anggaran DPR saat ini telah berjalan secara tepat waktu, 
karena diatur ketat proses dan keputusannya. Produk fungsi anggaran 
adalah APBN yang bernilai strategis karena memengaruhi jalannya roda 
pemerintahan dan masyarakat. 
Pentingnya pusat kajian anggaran dalam konteks fungsi anggaran DPR 
adalah karena DPR membutuhkan dukungan yang paripurna terutama 
dalam menganalisis perkembangan ekonomi makro, asumsi-asumsi yang 
digunakan oleh pemerintah dalam menyusun APBN, dan memberikan 
analisis terkait dengan besaran APBN itu sendiri. Dukungan keahlian 
akan memberikan landasan yang kuat bagi DPR dalam mengkritisi dan 
mengimbangi RAPBN yang diajukan pemerintah tiap tahunnya. 
Keberadaan pusat kajian anggaran akan menggantikan peran Biro Analisa 
Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang saat ini berada di bawah Deputi 
Bidang Anggaran dan Pengawasan. Saat ini sudah disiapkan Jabatan 
Fungsional Analis Anggaran dan sudah ada 30 Calon Analis Anggaran. 
Pembentukan Pusat Kajian Anggaran di bawah Badan Keahlian akan 
memberikan ruang penguatan bagi peningkatan kapasitas dukungan analisis 
anggaran yang dituntut semakin akurat dan kompeten ke depannya. 

3. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Pembentukan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara untuk 
mendukung fungsi pengawasan DPR terutama dalam 
pengawasan pelaksanaan APBN. Sebelumnya fungsi ini dilakukan oleh 
AKD Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), namun dalam 
perkembangannya sifat kegiatannya yang lebih bersifat mendukung kerja 
dari Komisi dinilai kurang relevan untuk dijalankan tugasnya oleh sebuah 
AKD. 
Untuk itu dalam UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, BAKN dibubarkan dan 
didorong terbentuknya PKAKN untuk menggantikan BAKN. PKAKN di bawah 
Badan Kehalian dimaksudkan menjadikan PKAKN memberikan dukungan 
keahlian baik dalam memanfaatkan hasil laporan BPK maupun penugasan 
penugasan yang bersifat investigatif yang dibutuhkan oleh Komisi-Komisi 
dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. 
Tujuan dari pembentukan pusat ini adalah untuk memperkuat fungsi 



pengawasan anggaran DPR sehingga diharapkan pelaksanaan APBN dapat 
berjalan secara bersih dan dalam tata kelola yang baik. 

4. Pusat Penelitian 
Sebelum dibentuk Badan Keahlian, sebagai besar dukungan keahlian yang 
diselenggarakan oleh Setjen DPR dilakukan oleh Bidang Pengkajian di bawah 
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Data dan lnformasi (P301}. Pusat tersebut 
berada di bawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. 
Bidang Pengkajian saat ini memiliki 78 peneliti dari berbagai disiplin ilmu 
yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan analisis data dan informasi 
yang dibutuhkan oleh DPR. Pembentukan Pusat Penelitian di bawah Badan 
Keahlian dimaksudkan meningkatkan kapasitas bidang pengkajian baik dari 
segi sumber daya manusia maupun kualitas hasil penelitiannya sehingga 
bisa secara langsung mendukung seluruh kegiatan DPR RI. 

5. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Pusat ini dibentuk untuk 
memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, tertuama pengawasan 
terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Pusat ini juga memberikan 
dukungan terhadap DPR dalam rangka memberikan keterangan untuk 
sidang-sidang permohonan judicial review terhadap Undang-Undang di 
Mahkamah Konstitusi. 
Untuk mendukung kebutuhan tersebut disadari perlunya unit pendukung 
yang kuat dan kompeten dalam memberikan masukan dan analisis balk 
berupa pengaduan masyarakat, dampak pelaksanaan UU serta tentunya 
pengawasan politik DPR yang menjadi dasar konstitusional dalam melakukan 
langkah-langkah konstitusional lanjutan dalam konteks relasi pemerintah 
dengan DPR. 

D. Tahapan Pembentukan 

1. Pembentukan Peraturan Setjen DPR mengenai organisasi dan tata laksana 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta melakukan 
perubahan atau penyempurnaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 
27 Tahun 2015. Perubahan terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2015 
diperlukan agar struktur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian betul 
betul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pada saat 
ini sesungguhnya sudah disiapkan konsep perubahan terhadap Peraturan 
Presiden Nomor 27 Tahun 2015. 

2. Pembangunan sarana dan prasarana kerja Badan Keahlian, ruang kerja dan 
ruang rapat. 

3. Rekrutmen dan pengisian jabatan serta penempatan sumber daya manusia 
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di Badan Keahlian. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia masih sangat 
tinggi, baik dari aspek jumlah maupun kualitas. Jumlah SOM di Badan 
Keahlian masih sangat sedikit, bahkan ada pusat yang belum memiliki 
tenaga tetap atau PNS, tetapi masih diisi dengan tenaga kontrak. Demikian 
pula kualifikasi dan kualitas kompetensinya masih perlu diperlu kuat. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah pejabat fungsional peneliti, 
perancang undang-undang, dan analisis APBN untuk memperkuat SOM 
yang ada saat ini. 

6. Ruang Anggota dan Tim Pendukung (Staf Ahli) 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya proses reformasi di Indonesia, reformasi telah 
menyentuh berbagai aspek. Di bidang politik sendiri era reformasi ini telah 
menandai masa di mana check and balances antara pemerintah dan DPR 
semakin seimbang. Jika sebelumnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih 
bersifat executive heavy tapi sekarang sudah bergeser ke legislative heavy. 
Perubahan dan pergeseran fungsi seperti itu memberikan konsekuensi kepada 
DPR agar melakukan pemberdayaan (empowerment) baik secara kelembagaan 
maupun keanggotaan. 

Secara kelembagaan dengan dinamika politik yang berlangsung selama ini, 
prinsip keterwakilan sudah semakin baik dan menuju kepada hakikat politik 
perwakilan itu sendiri. Hal ini diawali dengan hilangnya peran militer dalam 
DPR dan berganti dengan perwakilan seratus persen melalui pemilihan umum. 
Perkembangan terus berlanjut dengan perubahan komposisi keanggotaan DPR 
dari semula 500 orang menjadi 560 orang. Dari komposisi 560 orang tersebut 
juga akan terus bertambah berubah seiring dengan meningkatnya jumlah 
penduduk yang boleh ikut dalam pemilihan umum (pemilu). 

Dalam melakukan pemberdayaan DPR sangat tidak mungkin jika tidak didukung 
dengan unsur penunjang (supporting system) yang cukup dan kompeten. 
Berbagai elemen unsur penunjang yang dibutuhkan seperti kehadiran tenaga 
ahli dan asistensi pribadi (aspri). Saat ini setiap Anggota DPR memilki 5 orang 
tenaga ahli 2 orang aspri. Ke depan tidak menutup kemungkinan jumlah 
keduanya akan bertambah lagi mengikuti dinamisasi peran DPR. 

Perkembangan selama ini wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR RI sebagai 
berikut: 
1. Periode 1997-1999 sebanyak 450 Anggota. 
2. Periode 1999-2004 sebanyak 500 Anggota (ditambah satu orang Asisten 

untuk setiap Anggota). 
3. Periode 2004-2009 sebanyak 550 Anggota (ditambah Asisten satu orang 
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dan Tenaga Ahli satu orang untuk masing-masing Anggota). 
4. Periode 2009--2014 sebanyak 560 Anggota (ditambah satu orang Asisten 

dan dua Tenaga Ahli untuk masing-rnasing Anggota). 
5. Periode 2014-2019 sebanyak 560 Anggota (ditambah dua orang Asisten 

dan lima Tenaga Ahli untuk masing-masing Anggota). 
Meskipun pada satu sisi jumlah Anggota DPR RI dan pendukungnya terus 
meningkat tetapi pada sisi lain tidak didukung dengan keberadaan ruang 
kerja yang cukup dan representatif. 

B. Urgensi 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini setiap Anggota DPR RI 
didukung oleh lima tenaga ahli dan dua asisten pribadi. Namun keberadaan 
mereka hanya beraktivitas di dalam ruangan dengan luas seluas 32 m2 di 
Gedung Nusantara I. Kondisi ini muncul dikarenakan keterbatasan volume 
bangunan yang ada sekarang. Dengan demikian agar Anggota DPR RI dapat 
menjalankan tugas dan perannya lebih optimal maka dibutuhkan ruangan baru 
(Gedung Anggota DPR RI). 

.  

r 

C. Standar/Prinslp Ruang Kcrja 

Untuk satu anggota DPR dengan 5 Tenaga Ahli dan 2 orang Asisten Pribadi 
membutuhkan ruangan minimal seluas 120m2. ldealnya luas ruangan akan 
mendekati/sama luas ruangan pejabat eselon satu. Luas ruangan pejabat eselon 
satu berdasarkan buku biru Kementerian Pekerjaan Umum ditentukan 194m2. 
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D. Perencanaan Tempat 

Ruang Kerja Anggota DPR RI berada dalam satu blok bangunan (Gedung Anggota 
DPR RI) . Gedung Anggota dibangun agar dapat menampung kebutuhan ruang 
semua Anggota DPR RI. Pembangunan Gedung Anggota DPR RI memperhatikan: 
1. Lokasi gedung tidak terlalu dekat dengan jalan raya; 
2. Dengan kemungkinan bertambahnya jumlah Anggota DPR RI maka volume 

bangunan harus mampu menampung perubahan untuk SO tahun ke depan; 
3. Ada ruang tamu; 
4. Ada lobi; 
5. Sarana informasi; 
6. Interior dengan konsep estetika dan kenyamanan; dan, 
7. Tertutup untuk akses pengunjung. 

Selanjutnya ruang kerja Anggota DPR RI dibuat agar Anggota DPR RI dapat 
menjalankan aktivitasnya. Pembangunan ruang kerja Anggota DPR RI dalam 
Gedung Anggota DPR RI memperhatikan: 

1. Volume ruang yang mampu menampung ruang kerja, ruang staf ahli, ruang 
asisten pribadi, ruang rapat kecil, kamar istirahat, WC dan ruang tamu yang 
menampung seorang Anggota DPR RI 

2. Fleksibilitas agar menampung perubahan jumlah staf; 
3. Sarana komunikasi telepon; 
4. Komunikasi ke ruang rapat AKD; 
5. Layar siaran in house; 
6. Jaringan internet (hot spot); 
7. Standar ruangan pejabat negara; 
8. Interior dengan konsep estetika dan kenyamanan; dan, 
9. Tertutup dari akses pengunjung. 

Yuridiksi kawasan parlemen merupakan bagian dari penerapan kemandirian 
kelembagaan legislatif, sehingga perlu dikembangkan konsep integrasi kawasan. 
Konsep integrasi kawasan ke depan adalah menjadikan kawasan Senayan 
sebagai kawasan parlemen dengan pembagian ruang-ruang yang jelas bagi 
MPR, DPR dan DPD. Melalui integrasi kawasan maka akan dikembangkan konsep 
penyatuan antara tempat tinggal anggota parlemen (rumah dinas) dengan 
komplek perkantoran parlemen sehingga akan memudahkan dan mendukung 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas DPRRI. 
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D. lntegrasi Kawasan Parlemen 

Gedung Parlemen (DPR, DPD dan MPR) merupakan tempat berkantornya para 
wakil rakyat Indonesia, yang berlokasi di kompleks Senayan, Jakarta. Indonesia 
dalam sejarah gedung parlemen belum pernah membangun Gedung Parlemen 
secara khusus. Seperti pidatoSoekarno yang menyatakan bahwa gedung-gedung 
yang terbaik di negara-negara yang dikunjunginya adalah gedung Parlemen. 
Namun, Negara Republik Indonesia belum secara serius merencanakan 
pembangunan kawasan Parlemennya. Perencanaan pembangunan tersebut 
harus lebih komprehensif untuk membangun kawasan parlemen menjadi 
penting. Kawasan parlemen akan menjadi salah satu icon dalam bangunan 
demokrasi di Indonesia. 
Kawasan Senayan saat ini masih menjadi bagian yang terbelah-belah. Ikon 
Senayan adalah pusat olahraga karena ada Stadion Utama Gelora Bung Karna, 
yang berskala internasional. Ada pula perkantoran kementrian (Pemuda dan 
Olahraga) serta Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Di samping itu 
kawasan tersebut juga menjadi kawasan perhotelan, pusat perbelanjaan, dan 
studio TVRI. 

Dengan demikian sebagai negara besar yang sejak berdirinya menganut system 
demokrasi dengan sistem presidensial, dibutuhkan lembaga legislatif yang 
dapat melakukan checks and balances dalam pemerintahan. Hal itu untuk 
menghindari kekuasaan terpusat pada tangan Presiden atau lembaga eksekutif. 
Pertama kali gedung Conefo digunakan untuk rapat DPR GR pada tahun 1968. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum 1968 rapat-rapat DPR 
diselenggarakan secara nomaden di banyak tempat di banyak kota, diantaranya 
Solo, Jogja, Malang, Jakarta. 

Gedung Parlemen (DPR/MPR) terdiri dari ruang anggota DPR, DPD, Pimp inan 
DPR, DPD dan MPR beserta secretariat pendukungnya. Gedung DPR RI terdiri 
dari 460 ruangan untuk anggota DPR beserta para stafnya. Setiap fraksi memiliki 
ruang rapat fraksi. Kemudian Gedung Sekretariat Jendral DPR RI. Di samping itu 
Gedung Nusantara I ll, merupakan gedung untuk para pimpinan DPR RI, DPD RI 
dan MPR RI. Selain itu, ada pula ruang2 terbuka publik seperti Perpustakaan, 
Museum, ruang pertemuan seperti opsrooms, Pustakaloka, dan ruang selasar 
yang sering digunakan untuk acara pameran dari pakaian, makanan, hingga 
barang antik seperti batu akik dan keris. 

Ruang-ruang lain adalah ruang Komisi satu sampai sebelas yang merupakan 
tempat rapat para anggota DPR sesuai dengan pembag ian komisi yang ada. Di 
samping itu ruang parkir, k l inik, ruang bagi para wartawan, toko cindera mata 
dan tempat makan. 

Dengan dem ik ian, kawasan Parlemen Senayan ini memiliki tiga otoritas yang 
harus diatur secara terintegrasi. Konsep pembangunan kantor yang luas untuk 
setiap anggota DPR harus dipertimbangkan dengan kemampuan negara dalam 
membangun gedung tersebut. Konsep anggota DPR harus memil ik i kantor yang 
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mendekatkan diri di Daerah Pemilihan masing-masing menjadi alternatif untuk 
tidak diperlukan ruang yang luas (seperti ruang menteri karena posisijabatannya 
setingkat Presiden/Kabinet). 

lntegrasi itu dapat dikelompokkan pada pertama, ruang kelembagaan (DPR, 
DPD dan MPR) baik anggota maupun sistem pendukungnya. Kedua, integrasi 
pada ruang publik, baik di luar gedung maupun berada di dalam gedung seperti 
Museum, perpustakaan, media center. Ketiga, integrasi pada layanan keamanan 
wilayah dan fungsi lainnya yang dapat diintegrasikan agar tidak menggunakan 
double/triple budgeting. 

,_.._ .. - ........... I. 

�-..n'tl.,.,.... 
_...,,..._ 

Aki bat 

D s.n .. ....,._ �---.--aut 

n..t"'u� ,.,.-1.."", 

. - - 
........ 

Kondisi 
Nyata 

PENTINGNYA PENATAAN 

KAWASAN PARLEMEN 

Gedung OPR/MPR 

Pembangunan kawasan Senayan sebagai kawasan Parlemen menggunakan 
prinsip-prinsip pembangunan yang dapat disebut sebagai politically correct. 
Proses pembangunan dari proses kreatifitas ide, anggaran, implementasi dan 
prinsip yang harus diikuti termasuk partisipasi. Agar pembangunan tersebut 
mendapatkan legitimasi cukup dari publik. Partisipasi dari perkumpulan arsitek 
dan para ahli baik di bidang science maupun l lmu Sosial karena gedung parlemen 
dapat dijadikan tempat pendidikan politik dan tujuan wisata. Kebutuhan secra 
fungsional dan estetika gedung serta prinsip ramah energi, ramah perempuan 
dan anak-anak, serta masalah sampah (baik limbah cair atau kering) harus 
mendapatkan perhatian yang khusus. 
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DPR merupakan daerah tujuan demonstrasi. Hal itu berarti DPR akan selalu 
menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi baik secara damai maupun juga 
adanya vandalism (mencoret-coret tembok, merusak dan merubuhkan pagar, 
sampah menumpuk setelah demonstrasi. Di samping itu juga gedung DPR juga 
menjadi tujuan wisata yang setiap tahunnya DPR mendapatkan kunjungan dari 
beragam instansi dan golongan. Dengan meningkatnya jumlah orang yang datang 
akan berpengaruh pada kondisi keamanan, maka harus pula dintegrasikan 
masalah keamanan di kawasan parlemen tersebut. Bagaimana pembangunan 
parkir, blocking kendaraan sampai di depan pintu gedung sepertinya belum 
berhasil dengan baik. 

Karena sejarah pembangunan gedung parlemen ini tidak diperuntukkan sebagai 
gedung parlemen, maka terlihat arsitektur bangunan gedung-gedung DPR/MPR 
belum memiliki kejelasan dimana main entrance dan ketidakjelasanflow gedung 
dari fungsi-fungsi legislatif yang ada. Bagaimana pintu masuk publik menjadi 
bagian dari masalah keamanan dari wilayah kawasan tersebut. Termasuk 
beberapa ruangan menjadi tempat acara-acara publik (seperti seminar/diskusi). 
Dengan demikian secara lebih khusus harus dibuatkan dokumen terpisah untuk 
mengatur the politics of space tentang integrasi kawasan Senayan dengan fungsi 
dan tanggung jawab tiga lembaga Parlemen yaitu DPR, DPD dan MPR. 

lntegrasi kawasan tidak hanya berarti integrasi gedung atau ruang parlemen, 
tetapi juga integrasi sarana dan prasarana, misalnya perpustakaan dan badan 
keahlian yang saling bersinergi dan dapat digunakan bersama. 
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E. Digitalisasi DPR: 
Optirnalisasi _penggunaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Dalam bagian ini akan dijelaskan hasil evaluasi kondisi eksisting infrastruktur 
dan pemanfaatan TIK di DPR, perencanaan TIK 2015-2019 dan kebutuhan TIK 
dalam membangun Parlemen modern dalam rangka Reformasi DPR. Semua 
bagian akan membahas TIK secara komprehensif, mulai dari infrastrutur sampai 
dengan sistem aplikasinya. 

1. Kebutuhan TIK untuk Parlemen Modern dan Terbuka 

Untuk mendukung kerja Reformasi DPR RI 2014-2019 dalam rangka penguatan 
sistem kedewanan, sistem pendukung dan kemandirian lembaga legislatif, 
optimalisasi pemanfaatan TIK harus segera dilakukan. lni karena TIK dapat 
dimanfaatkan untuk mempercepat dicapainya visi, misi dan tujuan DPR. Selain, 
TIK juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tugas dan fungsi DPR. TIK 
dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperluas wilayah jangkauan; 
kerja-kerja DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel; pelayanan bagi publik 
menjadi lebih fair, efektif dan non-diskriminatif. 

Publik, misalnya, bisa menyampaikan aspirasinya melalui website dan 
media sosial DPR. Publik juga bisa berinteraksi dengan anggota dewan yang 
mewakilinya secara langsung, cepat dan murah. Di lain pihak, anggota dewan 
juga dapat mengunjungi konstituennya di Dapil secara virtual dengan hemat 
waktu, hemat tenaga dan hemat biaya. Dengan memanfaatkan TIK, DPR bisa 
menjadi lembaga yang lebih terbuka dan bisa lebih diakses oleh publik. DPR juga 
bisa lebih melayani publik tanpa ada diskriminasi. 

Diharapkan, optimalisasi penggunaan TIK dapat mewujudkan Parlemen Modern 
dan terbuka. TIK yang dikelola dengan baik - yang secara fisik dapat diakses, 
dengan cepat dan biaya terjangkau, dan tanggap/ responsif terhadap aspirasi 
konstituen - pada gilirannya akan memperkuat sistem kedewanan, sistem 
pendukung dan kemandirian lembaga legislatif. Apabila lembaga legislatif 
dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik, maka proses pembangunan 
nasional menjadi lebih demokratis, lebih berkelanjutan (sustainable}, dan 
mampu memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Salah 
satu contoh ada lah: apabila proses formulasi kebijakan di bidang hukum, dan 
keuangan yang mendorong kelompok wirausaha untuk melakukan inovasi dan 
penemuan baru dapat dilakukan partisipatif, transparan dan akuntabel maka 
tujuan dan target kebijakan dapat dengan mudah tercapai karena adanya 
dukungan dari publik yang telah terlibat sejak awal. Apabila lingkungan yang 
dapat mempercepat layanan publik di bidang pendirian perusahaan, dan 
memudahkan pengusaha memperoleh kredit permodalan bisa diciptakan lebih 
transparan dan lebih akuntabel rnaka kalangan bisnis dapat berkontribusi lebih 
baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan, 
selain memperkenalkan lebih banyak inovasi dan teknologi baru ke masyarakat. 
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Gambar 2. Model Tingkat Kematangan e-Government: 

Pad a akhirnya penggunaan TIKdalam membangun Parlemen Modern sasarannya 
adalah rakyat Indonesia. Bagaimana kerja-kerja DPR dapat mendorong terjadinya 
transformasi sosial, politik dan ekonomi sehingga rakyat dapat lebih sejahtera. 

Optimalisasi pemanfaatan TIK di DPR memungkinkan partisipasi langsung dari 
konstituen di dalam aktivitas DPR. Partisipasi langsung dari konstituen melalui 
sistem digital DPR akan semakin mendorong terwujudnya E-governance di 
Indonesia. Governance atau pemerintahan di sini diartikan sebagai lembaga 
eksekutif dan lembaga legislatif. Blake Haris (2016) menyimpulkan E-governance 
sebagai berikut: 

"E-governance is not just about government web site and e-mail. It is 
not just about service delivery over the Internet. It is not just about 
digital access to government information or electronic payments. It 

will change how citizens relate to governments as much as it changes 
how citizens relate to each other. It will bring forth new concepts of 

citizenship, both in terms of needs and responsibilities." 

E-governance sendiri dimulai dengan membangun e-Government dan 
e-Parliament. Di Indonesia, pemerintahan elektronik atau e-Government 

didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital berbasis TIK untuk 
mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Hal ini sesuai 
dengan lnpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
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Pengembangan e-Government. Sedangkan definisi e-Parliament adalah 
penggunaan teknologi informasi (Tl) untuk meningkatkan kinerja parlemen 
dalam rangka memperkuat pelaksanaan demokrasi dengan meningkatkan 
efisiensi, efektivitas dari kegiatan-kegiatan parlemen. TIK dalam ha! ini 
diimplementasikan sebagai perangkat untuk memberikan informasi dan layanan 
kepada publik, yang berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga legislatif, dalam 
ha! ini DPR. 

Penguatan TIK untuk Parlemen modern dan terbuka dilaksanakan secara 
terencana dan bertahap dengan menyesuaikan perkembangan teknologi terkini 
dan kebutuhan stakeholder di lingkungan DPR RI. Dalam gambar dibawah 
terlihat bahwa ada lima tingkat kematangan perkembangan penggunaan TIK; 
mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi, yakni: online presence, 
interaction, transaction, transformation, digital democracy (Shahkooh, Saghafi 
dan Abdollahi: 2008). Berdasarkan model tersebut, kondisi perkembangan 
penggunaan TIK di lingkungan DPR saat ini masih berada pada tingkat 
interaction, yakni: telah menyediakan fasilitas interaksi antara pemerintah dan 
parlemen dengan masyarakat melalui beberapa aplikasi seperti Pengaduan 
Masyarakat, SMS Aspirasi, e-Mail DPR. Selanjutnya perlu untuk ditingkatkan 
menuju transformation hingga mencapai level digital democracy sebagai 
tingkat akhir dimana e-Government terintegrasi dengan e-Parliament dan 
mampu menyediakan layanan untuk partisipasi politik dalam demokrasi yang 
berbasiskan TIK seperti e-Voting done-Survey. 

2. Kondisi EksistingTIK DPR RI 

A. lnfrastruktur TIK 

Dukungan infrastruktur jaringan komputer di lingkungan DPR RI telah 
dihubungkan dengan LAN melalui saluran fiber optic untuk menghubungkan 
core switch ke backbone di setiap gedung untuk dukungan koneksi yang lebih 
cepat serta menghubungkan seluruh switch backbone fiber optic dengan core 
switch. 
Layanan jaringan (internet) yang disediakan ada dua jenis yaitu layanan jaringan 
kabel dan nirkabel (wireless) yang disediakan di seluruh ruang kerja dan ruang 
rapat di lingkungan gedung DPR RI untuk mendukung layanan internet pada 
perangkat komputer dan mobile seperti notebook, tablet, smortphone, dll. 
Secara umum layanan jaringan (internet) telah tersebar di seluruh lingkungan 
DPR RI yang meliputi 9 gedung utama di dalam lingkungan Komplek DPR dan 3 
lokasi di luar komplek perkantoran yakni Griya Sabha Kopo dan Rumah Jabatan 
Anggota (RJA). Bondwith internet yang tersedia di lingkungan DPR RI sebesar 
400 Mbps secara redundan dengan 2 ISP dan 30 Mbps disediakan di Griya Sabha 
Kopo. Bandwith untuk RJA Ulujami dan RJA Kalibata tersedia sebagai media 
penghubung mesin presensi pegawai. 



Komposisi perangkat keras server jaringan komputer yang dikelola meliputi 57 
buah server aktif yang terbagi dalam 10 rak server. Layanan server ini dilakukan 
secara terpadu dalam satu ruang server dengan dukungan monitoring selama 
24 jam 7 hari oleh Pranata Komputer melalui sistem piket monitoring online. 
Terkait dengan proses backup data, DPR RI tel ah menerapkan layanan co/ocotion 
dengan penyedia jasa yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001 terkait keamanan 
informasi sebagai langkah implementasi sesuai Permen Kominfo No. 4 Tahun 
2016 tentang Sistem Manajeman Pengamanan lnformasi. 

B. Aplikasi Sistem lnformasi 

Jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan secara swakelola (inhouse 
development) telah mencapai 56 aplikasi. Pengembangan aplikasi dilakukan 
berdasarkan pada segmentasi pengguna, terdiri atas empat klasifikasi, antara 
lain: 

a. Anggota DPR RI, yaitu aplikasi yang khusus ditujukan untuk mendukung 
kinerja Anggota Dewan terhadap akses layanan data dan informasi; 

b. Setjen DPR RI, yaitu aplikasi yang khusus ditujukan bagi pegawai Sekretariat 
Jenderal untuk mendukung kinerjanya sehari-hari; 

c. Publik/masyarakat, yaitu aplikasi yang ditujukan secara umum bagi 
masyarakat luas dan menjadi identitas serta gerbang informasi tentang DPR 
RI; 

d. Event/acara tertentu, yaitu aplikasi yang dibangun sebagai media informasi 
terhadap acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh DPR RI. 

Contoh beberapa ap l ikasi yang telah dibangun antara lain :  

a. resmi dengan domain www.dpr.go.id; 
b. Mobile apps website DPR RI pada platform Android dan iOS; 
c. e-Mail resmi bagi Anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR dengan domain 

@dpr. go.id; 
d. Cloud DPR sebagai media file sharing dengan kapasitas penyimpanan yang 

cukup besar; 
e. Sistem lnformasi Legislasi (SILEG) sebagai media informasi terkait 

penyusunan Rancangan Undang-Undang; 
f. Blog Anggota DPR sebagai media informasi dan komunikasi dua a rah antara 

Anggota Dewan dengan konstituennya dan masyarakat; 
g. Keamanan aplikasi menggunakan layanan Single Sign On (550), yaitu 

sebuah fasilitas otentikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang 
menghubungkan pengguna dengan aplikasi/sistem informasi yang akan 
digunakan selanjutnya. 

107 



108 

Blue Print 

l m p l e m e n t a s i  Reformasi DPR RI 
2014- 2019 

C. Analisis SWOT 

Berdasarkan analisis SWOT, ditemukan beberapa kesimpulan: 

Kekuatan/Strength 
» Memiliki SDM dengan jenjang pendidikan 51, 52 dan memiliki sertifikasi 

keahlian di bidang TIK; 
» Diklat teknis TIK dilakukan secara rutin untuk menunjang kompetensi 

Pranata Komputer; 
» Terlaksananya kegiatan dan program kerja sama untuk alih teknologi atau 

studi banding dan benchmarking terkait TIK untuk meningkatkan dukungan 
pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI; 

» Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi sistem informasi 
bagi unit-unit kerja dilakukan secara swakelola (inhouse development). 

Kelemahan/ Weakness 
» Belum memiliki kebijakan terkait pengelolaan TIK di lingkungan DPR RI; 
» Kurangnya koordinasi antar-unit kerja dalam menjalankan SOP pengelolaan 

TIK yang efektif; 
» Kurangnya kesadaran pengguna TIK akan keamanan data dan informasi; 
» Belum memiliki data center yang memenuhi standar atau best practice 

internasional (Uptime Institute, ANSI/TIA-942, 55507, ISO/IEC-24762). 

Kesempatan/ Opportunity 
» Penetrasi internet yang semakin luas membuat internet tidak hanya dapat 

diakses melalui komputer, tapi juga dapat diakses secara mobile; 
» Pemanfaatan teknologi Cloud untuk mendukung adanya integrasi dan 

interoperabilitas yang lebih tinggi melalui Colocotion Server yang diserahkan 
kepada pihak ketiga sehingga diharapkan organisasi bisa lebih fokus kepada 
pencapaian tujuan bisnisnya; 

» Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (2) dan ayat 
(3) mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik 
wajib menempatkan pusat data atau data center (DC) dan pusat pemulihan 
bencana atau Disaster Recovery Center (DRC) di wilayah Indonesia. Hal ini 
menyebabkan implementasi komputasi awan untuk Setjen DPR RI wajib 
menggunakan layanan penyedia komputasi awan yang pusat datanya 
berada di Indonesia; 

» Kebutuhan unit kerja akan pembangunan dan pengembangan aplikasi TIK 
sesuai INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government. 
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Ancaman/Threat 
» Ancaman peretas terhadap sistem jaringan komputer; 
» Pemadaman a Ii ran listrik menyebabkan ruang server juga ikut mati sehingga 

dikhawatirkan mengganggu layanan TIK dan kegiatan lelang karena LPSE 
Pusat tidak menyediakan data center maupun ruang colocotion untuk server 
LPSE dari K/L; 

» Perubahan tata letak ruang kerja (renovasi) menyebabkan gangguan layanan 
jaringan internet. 

3. Menu ju Era Digitalisasi Parlemen 

A. lnfrastruktur TIK 

» Di tahun 2015, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK memiliki 
beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Langganan Jasa Internet 200 MBPS untuk Komplek DPR Senayan meliputi 
Gedung 

» Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3, dan Gedung Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 

» Jaringan lokal (LAN) menggunakan kabel terhubung ke semua komputer 
pengguna. 

» Jaringan nirkabel (wireless) dikhususkan untuk ruang-ruang rapat meliputi 
Komisi, Badan, Pimpinan dan Biro. 

» Pengembangan dan pemeliharaan data center (ruang server) dengan 
menambah server beserta raknya yang dikelola oleh Bidang Data dan 
Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan dan pemeliharaan file sharing dengan menggunakan 
Network Attached Storage {NAS) yang digunakan oleh unit kerja yang 
membutuhkan. 

» Pengembangan dan pemeliharaan Keamanan Jaringan dan lnfrastruktur 
(Network Security) menggunakan teknologi Firewall. 

» Peningkatan kualitas jaringan lokal di dalam Komplek DPR dengan penarikan 
kabel fiber optic ke tiap gedung, peningkatan kapasitas switch dan 
peningkatan kualitas kabel LAN. 

» Penambahan perangkat l ink controller untuk mem-backup jaringan internet 
dengan menggunakan 2 Internet Service Provider apabi la salah satunya 
terputus. 

Di tahun 2016, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK memiliki 
beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Langganan Jasa Internet 200 MBPS untuk Gedung Nusantara 1; ditambah 
200 MBPS untuk Gedung Nusantara 2, Gedung Nusantara 3, dan Gedung 
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Sekretariat Jenderal DPR RI; 20 MBPS untuk TV Parlemen dan Radio; dan 30 
MBPS untuk di Griya Sabha Kopo. 

» Jaringan nirkabel (wireless) dikhususkan untuk ruang-ruang rapat meliputi 
Komisi, Badan, Pimpinan, Biro dan ditambah Sekretariat Komisi/Badan. 

» Penempatan satu rak server di Colocotion Server Serpong untuk bockup 
dota center di Komplek DPR yang dikelola oleh Bidang Data dan Teknologi 
lnformasi. 

» Pengembangan sistem virtualisasi server di Co/ocation Server dan Production 
Server. 

» Pengembangan dan pemeliharaan teknologi DPR RI untuk menyediakan 
media penyimpanan di internet. 

» Pengembangan dan pemeliharaan media penyimpanan berupa hord disk 
dengan penambahan kapasitas dan pergantian perangkat yang rusak. 

Di tahun 2017, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK memiliki 
beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Langganan Jasa Internet 200 MBPS untuk Gedung Nusantara 1; ditambah 
300 MBPS untuk Gedung Nusantara 2, Gedung Nusantara 3, dan Gedung 
Sekretariat Jenderal DPR RI; 30 MBPS untuk TV Parlemen dan Radio; 40 
MBPS untuk di Griya Sabha Kopo; 5 MBPS di RJA Ulujami dan 5 MBPS di RJA 
Kalibata. 

» Pengembangan doto center di Komplek DPR sesuai standar dan kualifikasi 
nasional maupun internasional. 

» Penambahan dua rak menjadi tiga rak server di Colocotion Server Serpong 
untuk bockup data center di Komplek DPR yang dikelola oleh Bidang Data 
dan Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan dan pemeliharaan e-Mai! Resmi DPR RI untuk pembaharuan 
teknologi dan peningkatan kapasitas e-Mail. 

» Pengembangan Command Center di lingkungan DPR RI untuk mengawasi, 
menindaklanjuti, mengambil keputusan, para pimpinan. 

» Penerapan join domain bagi seluruh pengguna jaringan lokal di Komplek 
DPR untuk meningkatkan keamanan. 

Di tahun 2018, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK memiliki 
beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Langganan Jasa Internet 200 MBPS untuk Gedung Nusantara 1; ditambah 
100 MBPS untuk Gedung Nusantara 3; 200 MBPS untuk Gedung Nusantara 
2 dan Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI; 40 MBPS untuk TV Parlemen dan 
Radio; 50 MBPS untuk di Griya Sabha Kopo; 10 MBPS di RJA Ulujami dan 10 
MBPS di RJA Ka libata. 

» Pengembangan dan pemeliharaan data center di Komplek DPR sesuai 
standar dan kualifikasi nasional dan internasional. 

» Pengembangan dan pemeliharaan server di Colocation Server Serpong 
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untuk backup data center di Komplek DPR yang dikelola oleh Bidang Data 
dan Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan Disaster Recovery Center (DRC) server di lokasi lain untuk 
backup data center dan Colocation Server yang dikelola oleh Bidang Data 
dan Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan dan pemeliharaan teknologi Cloud DPR RI menjadi lebih 
mutakhir dan tepat guna. 

Di tahun 2019, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK memiliki 
beberapa fokus kegiatan di antaranya: 
» Langganan Jasa Internet 300 MBPS untuk Gedung Nusantara 1; ditambah 

200 MBPS untuk Gedung Nusantara 3; 300 MBPS untuk Gedung Nusantara 
2 dan Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI; 50 MBPS untuk TV Parlemen dan 
Radio; 50 MBPS untuk di Griya Sabha Kopo; 10 MBPS di RJA Ulujami dan 10 
MBPS di RJA Kalibata. 

» Pengembangan dan pemeliharaan server di Colocatian Server Serpong 
untuk backup data center di Komplek DPR yang dikelola oleh Bidang Data 
dan Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan dan pemeliharaan Disaster Recavery Center (DRC) server 
untuk backup data center dan Colocation Server yang dikelola oleh Bidang 
Data dan Teknologi lnformasi. 

» Pengembangan dan pemeliharaan teknologi Cloud DPR RI menjadi lebih 
mutakhir dan tepat guna. 

8. Aplikasi Sistem lnformasi 

» Di tahun 2015, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem lnformasi 
memiliki beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Pengembangan dan pengelolaan website res mi DPR RI dan Si stem lnformasi 
pendukungnya. 

» Peremajaan desain website resmi DPR RI beserta versi mobile-nya. 
» Pengembangan Sistem lnformasi Legislasi (SILEG) untuk menginformasikan 

pada publik proses legislasi secara lengkap dan mudah. 
» Pengembangan blog Anggota DPR RI untuk menginformasikan pada publik 

profil-profil wakilnya di website resmi DPR RI. 

Di tahun 2016, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem lnformasi 
memiliki beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Pengembangan dan pengelolaan website res mi DPR RI dan Si stem lnformasi 
pendukungnya. 

» Pengembangan Sistem lnformasi Whistle Blowing System (WBS) untuk 
menginformasikan pada publik proses pelaporan pelanggaran secara cepat 
dan mudah. 
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» Pengembangan aplikasi mobile DPR RI untuk menginformasikan pada publik 
mengenai informasi sesuai website resmi DPR RI melalui perangkat Android 
dan iOS. 

» Pengembangan website resmi lnspektorat Jenderal DPR RI dan Pusat Diklat 
untuk menginformasikan pada publik secara cepat dan akurat. 

Di tahun 2017, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem lnformasi 
memiliki beberapa fokus kegiatan di antaranya: 
» Pengembangan dan pengelolaan website res mi DPR RI dan Sistem lnformasi 

pendukungnya. 
» Pengembangan dan pengelolaan website resmi Badan Keahlian DPR RI dan 

Sistem lnformasi pendukungnya. 
» Pengembangan Sistem lnformasi TV Parlemen dan Radio DPR RI 

menginformasikan pada publik secara cepat dan akurat. 

Di tahun 2018, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem lnformasi 
memiliki beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Pengembangan dan pengelolaan website res mi DPR RI dan Sistem lnformasi 
pendukungnya. 

» Melakukan digitalisasi seluruh dokumen, audio, dan video yang ada di DPR 
RI serta mengindeks tiap dokumen digital agar dapat dipergunakan secara 
cepat dan akurat. 

» Melakukan integrasi data seluruh sistem informasi yang berkaitan menjadi 
satu kesatuan data yang besar (Big Data) sehingga dapat mudah diakses 
serta tepat guna untuk dijadikan data yang valid. 

» Pengembangan Sistem lnformasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk 
mempercepat proses birokrasi di DPR RI. 

» Pengembangan Sistem lnformasi yang dibutuhkan untuk fasilitas Command 
Center DPR RI. 

Di tahun 2019, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem lnformasi 
memiliki beberapa fokus kegiatan di antaranya: 

» Pengembangan dan pengelolaan website res mi DPR RI dan Si stem lnformasi 
pendukungnya. 

» Peningkatan kuantitas dan kualitas Big Data DPR RI. 
» Pengembangan lnteroperabilitas Big Data DPR RI dengan mengkoneksikan 

dengan Big Data seluruh instansi pemerintahan melalui kerja sama untuk 
memperkaya data-data yang valid dan tepat. 
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Gambar 1. Peta lntegrasi Aplikasi 
Gambar di atas merupakan peta integrasi aplikasi yang ada di lingkungan DPR RI 
berdasarkan segmentasi pengguna. Karakteristik integrasi aplikasi DPR RI adalah 
terpusatnya basis data yaitu dari berbagai aplikasi dengan menggunakan satu 
acuan, yakni ID Pegawai. Sehingga konsep integrasi database secara sederhana 
telah terimplementasikan. Pengembangan ke depan adalah melakukan integrasi 
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aplikasi dalam makna yang lebih luas untuk dapat mengomunikasikan aplikasi 
aplikasi yang berbeda platform sehingga tercapainya penyempurnaan integrasi 
database maupun konsep interoperabilitas. 

C. Kebutuhan Aplikasi Sistem lnformasi 

a) Aplikasi Mobile 

Tren teknologi informasi dan sistem informasi yang berkembang saat ini 
merupakan faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan sistem informasi 
di lingkungan DPR. Pergeseran kecenderungan mengakses internet dari personal 
computer ke smartphone, perlu dijadikan acuan dalam pengembangan berbagai 
sistem informasi. Sistem informasi di lingkungan DPR harus dapat diakses secara 
mobile. Tren teknologi ini akan memberikan sebuah nilai lebih dalam layanan 
e-Parliament di lingkungan DPR RI sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPR RI. 

b) lnteroperabilitas dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Parlemen 
negara lain 

Teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah yang lain 
dan lembaga parlemen negara-negara maju juga menjadi faktor eksternal 
pengembangan sistem informasi di Setjen DPR dan terlibatnya DPR dalam 
konferensi War/de-Parliament lnternationaluntuk membuka wawasan mengenai 
implementasi TIK dalam parlemen. Hal ini mengingat perlu ada interoperabilitas 
dengan instansi Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan secara politik 
dengan DPR dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan. Terkait kelengkapan 
produk hukum seperti RUU dan UU, Setjen DPR memiliki keterkaitan dengan 
K/L yang merupakan pelaksana operasional produk hukum seperti Mahkamah 
Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM. Adanya integrasi 
antara Setjen DPR dengan instansi-instansi terkait akan memengaruhi 
pengembangan sistem informasi baik sistem yang sudah ada maupun sistem 
informasi yang akan dikembangkan. 

c) Big Data dan Open Data Legislasi 

Big Data merupakan pengembangan dari pengelolaan data tradisional yang 
dahulu sangat bergantung kepada basis data relasional. Big Data diperkenalkan 
sebagai sistem teknologi untuk menanggulangi ledakan informasi seiring dengan 
semakin bertumbuhnya volume dan jenis data yang beredar di dunia maya 
(teks, gambar, foto, video). Big Data dapat diasumsikan sebagai sebuah media 
penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas serta kemampuan 
untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan sangat 
cepat. 
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Open Data (OD) adalah data yang memiliki kaidah "terbuka", dapat digunakan 
secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa 
syarat kecuali dengan mengutip sumber, pemilik data. 
Dengan adanya implementasi Big Data dan Open Data Legislasi pada Parlemen 
Modern, maka fokus penyediaan informasi publik terkait data legislasi dan 
kegiatan parlemen dapat ditingkatkan. Seluruh kumpulan data yang ada terse but 
dikategorikan sebagai domain publik yang tidak diperkenankan mengandung 
informasi yang mengandung rahasia negara, rahasia pribadi atau hal-hal lainnya 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik. 

d) e-Voting 

e-votinq berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan 
teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Pilihan teknologi 
yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti 
penggunaan smartcard untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam 
e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman 
data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih 
banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan 
pemikiran dewasa ini  penggunaan perangkat telepon selular untuk memberikan 
suara bisa menjadi pi l ihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) 
perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal. 
lmplementasi serupa tel ah dikembangkan oleh Parlemen Spanyol yakni5emantic 
Voting yang memungkinkan pelaksanaan e-Vating dilakukan tanpa terbatas 
lokasi, yakni para anggota parlemen tetap dapat mengikuti pemungutan suara 
meskipun tidak berada di ruang sidang. 
Tujuan penggunaan e-Voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan 
dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga 
otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan 
suara. Penerapan e-Voting membutuhkan proses panjang, mula i  dari uji coba 
berkali-kali perangkat teknologi yang digunakan, menumbuhkan kepercayaan 
pemilih, menunggu persetujuan partai politik dan calon, sampai dengan 
pengesahan undang-undang. Dalam praktik penerapan e-Vating didamp ingi 
juga dengan penghitungan suara atau e-Counting. 

D. Kebutuhan lnfrastruktur 

Peningkatan Kapasitas Bandwidth 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan aplikasi mengikuti perkembangan 
TIK terkini, maka juga diperlukan adanya peningkatan kapasitas bandwidth 
dan jaringan internet alternative yang memadai secara bertahap. Hal ini 
dimaksudkan agar layanan, informasi parlemen dan penyampaian e-demokrasi 
dari dan ke masyarakat yang telah berbasiskan TIK selalu dapat diakses tanpa 
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terikat jarak dan waktu. 

a) Pengembangan Command Center 
Terkait dengan integrasi aplikasi, dibutuhkan peningkatan terhadap 
dukungan hardware TIK untuk penerapan Command Center, sehingga 
dapat dijadikan sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan 
secara terpusat. 

b) Peningkatan Sistem Keamanan lnformasi 
Kebutuhan lainnya adalah peningkatan sistem keamanan jaringan 
komputer dan keamanan data untuk melindungi data dan informasi 
rahasia yang dimiliki DPR RI. Perlu disusun sebuah Disaster Recovery 
Plan (DRP) sebagai pedoman layanan TIK dalam kondisi darurat untuk 
menjamin keberlangsungan layanan TIK DPR RI. 

c) Pengembangan teknologi Cloud Environment 

Pengembangan Cloud Environment dengan konsep service on demand 
pad a infrastruktur terpusat merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan 
akan integrasi dan interoperabilitas yang lebih tinggi bagi layanan TIK DPR 
yang mampu menjembatani berbagai platform aplikasi yang berbeda. 
Pemanfaatan teknologi Cloud ini dibutuhkan organisasi supaya bisa lebih 
fokus kepada pencapaian tujuan organisasi. 

E. Kebutuhan Tata Kelola TIK Parlemen 

Model tata kelola TIK nasional dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan 
tercapainya tata kelola TIK yang berdasarkan prinsip gaod governance. Model 
tata kelola tersebut difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui 
mekanisme pengarahan dan monitoring dan evaluasi. Model keseluruhan tata 
kelola TIK nasional sesuai gambar berikut ini. 

Gambar 3. Model Tata Kelola TIK Nasional (Detiknas, 2007) 
a. Perencanaan sistem - proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi 

dan formulasi inisiatif-inisiatifTIK apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan 
organisasi tersebut. 

b. Manajemen belanja/investasi - proses ini menangani pengelolaan investasi/ 
belanja TIK 

c. Realisasi sistem - proses ini menangani pemilihan, penetapan, 
pengembangan/ akuisisi sistem TIK serta manajemen proyek TIK. 

d. Pengoperasian sistem - proses ini menangani operasi TIK yang memberikan 
jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan. 

e. Pemeliharaan sistem - proses ini menangani pemeliharaan aset-aset TIK 
untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal. 



Gambar 3. Model Tata Kelola TIK Nasional (Detiknas, 2007) 
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BagianlV: 
Capaian KerjaDPR2014-2016 

Pengantar 

Bagian ini memperlihatkan bagaimana proses dan capaian kerja OPR RI era 
Reformasi. Bahwa kerja-kerja tersebut sangat dinamis karena dinamika politik 
yang ada. Oinamika yang disebabkan perbedaan ideologi, posisi politik dan 
kepentingan. Oalam konteks demokrasi dimana aspirasi, gagasan dan keinginan 
didialogkan, maka dinamika demikian memang sudah seharusnya ada di OPR. 
Akan menjadi janggal apabila OPR selalu langsung satu suara dalam menjalankan 
tugas dan fungsinnya. 

Kinerja OPR periode 2014- 2019 sejak masa awal periode sudah sangat dinamis 
dalam pelaksanaan tiga fungsi utamanya. Oimulai setelah pelantikan yakni 
membentuk fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKO) lainnya. Proses 
pembentukan tersebut sempat diwarnai polemik antar fraksi, perdebatan 
yang panjang dan menjadi perhatian publik, namun pada akhirnya tetap dapat 
diperoleh jalan keluar bersama. 

Setelah AKO tersusun, OPR diminta Presiden untuk memberikan pertimbangan 
terkait dengan nomenklatur kementerian dalam kabinet kerja Presiden. 
Perubahan nomenklatur tersebut mempengaruhi pengaturan dan penetapan 
mitra kerja komisi-komisi di OPR. Hal tersebut menambah kerja penyesuaian 
penyesuaian yang sedang dilakukan oleh OPR. Pada saat yang bersamaan OPR 
diharuskan untuk segera membahas usulan RUU APBN Perubahan Tahun 2015. 
RUU ini penting karena merupakan langkah awal Presiden dalam menjalankan 
visi dan misinya sebagai Presiden terpilih. 

OPR periode ini mendapatkan tugas tambahan yakni menjalankan diplomasi 
parlemen (second track diplomacy). Hal tersebut sesuai dengan amanat 
undang-undang 42 tahun 2014 Tentang MPR, OPR, OPO, dan OPRO (M03), Pasal 
69 ayat (2), dan tata tertib OPR RI Tata Tertib Tahun 2014, Pasal 219 ayat (1) 
bahwa OPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung 
upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peru nda ng-u nda nga n. 

OPR Periode 2014-2019 memiliki keinginan agar lembaga ini dapat memberikan 
manfaat yang besar bagi rakyat melalui pelaksanaan berbagai fungsinya. Oalam 
era keterbukaan saat ini, tantangan yang dihadapi oleh OPR RI semakin berat. 
Tantangan serta tuntutan perubahan zaman mengharuskan OPR untuk terus 
memperbaiki diri. Oleh karena itu, OPR bercita-cita menjadi parlemen yang 
modern. Parlemen modern ditandai 3 (tiga) ciri utama yaitu representasi, 
aksesibilitas, dan penggunaan teknologi informasi. Menjadi OPR modern adalah 
berarti OPR menjadi lembaga yang dipercaya rakyat dan menjalankan amanat 
konstitusi sesuai dengan aspirasi rakyat yang dititipkan kepadanya . 
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Menilai capaian kinerja DPR tidak lah dapat disimplifikasi hanya dengan melihat 
banyaknya produk undang-undang yang dihasilkan, tetapi perlu juga dilihat 
secara lebih komprehensif. Karena produk legislasi merupakan konsensus 
gagasan nasional yang didasarkan atas kompleksitas pemikiran dari seluruh 
anggota DPR dan pemerintah. Sehingga tolak ukurnya tidak bisa didasarkan pada 
cepat atau lambatnya sebuah UU dihasilkan, namun perlu juga dilihat kualitas 
dan bagaimana proses pembentukannya apakah telah memenuhi prinsip 
prinsip demokrasi dan sesuai aturan perundang-undangan. Selain itu, fungsi 
DPR tidak hanya legislasi namun juga ada pengawasan dan penganggaran, hasil 
kinerja tersebut juga perlu dinilai, sehingga penilaian terhadap lembaga DPR 
bisa dilakukan secara proporsional. 

DPR merupakan lembaga politik representasi rakyat, dimana segala ide dan 
gagasan dituangkan dan diperdebatkan, hal tersebut juga pasti mempengaruhi 
cara kerja DPR. Kinerja Dewan ditentukan oleh kerja politik, dan kerja politik 
diukur dengan indikator efektivitas. Kerja politik tidak bisa diukur dengan 
indikator efisiensi. Kerja politik hampir selalu tidak efisien karena adanya silang 
pendapat, tarik-menarik kepentingan, lobby-negosiasi-intervensi, prosesnya 
tidak linear. Efektivitas kinerja Dewan harus diukur dengan pendekatan 
kuantitatif (angka) dan pendekatan kualitatif (huruf). Apabila menggunakan 
hanya salah satu pendekatan, hasil pengukuran menjadi tidak komprehensif 
dan kesimpulannya menjadi tidak valid (Suwarso: 2015). 

Capaian kinerja DPR RI dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya: kondisi 
sosial-politik, masing-masing individu anggota DPR, sistem pendukung 
termasuk pula sistem kerja, partai politik, fraksi, birokrasi, sumberdaya manusia 
pendukung dan sarana prasana. Sistem pendukung menjadi bagian penting 
dan tak terpisahkan dengan DPR RI da lam menjalankan fungsi dan tugasnya. 
Angggota DPR RI silih berganti setiap lima tahun namun sistem pendukungnya 
akan selalu sama. 

Mendukung reformasi DPR RI berarti juga mendukung peningkatan kinerja 
lembaga DPR R I. Salah satu contoh nyata adalah reformasi DPR RI pada aspek 
sistem pendukung. DPR RI melalui Setjen melakukan pembagian tugas fungsi 
dukungan kepada DPR RI yang semula hanya ada satu sistem besar, saat ini 
dukungan dibagi menjadi dukungan teknis administrasi dan dukungan yang 
bersifat fungsional keahlian. Selain itu dilaksanakan pula penguatan unit 
organisasi pengawasan internal dari semula eselon I l l (administrator) menjadi 
unit eselon I (pimpinan tinggi madya). Penguatan sistem pendukung bagi DPR 
secara organisasi juga dilakukan dengan ditambahkannya fungsi dukungan Staf 
Khusus Pimpinan DPR yang disetarakan paling tinggi dengan jabatan struktural 
eselon l.b (pimpinan tinggi madya). Meskipun masih dalam tahap penyesuaian 
awal, namun perubahan struktur tersebut telah menunjukkan beberapa hasil 
terutama dalam mendukung kinerja DPR. 

Reformasi yangtelah mulai dilaksanakan telah sedikit demi sedikit menunjukkan 
hasil. Berikut adalah penjelasan has ii capaian kinerja DPR RI periode 2014-2019 
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mulai awal dilantik pada akhir tahun 2014 sampai tahun 2017 dalam kerangka 
legislasi, anggaran, pengawasan dan kinerja lainnya yang terkait. 

A. Kinerja Legislasi 

Fungsi legislasi DPR RI diawali dengan penyusunan Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan 
undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 
Dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2015 -2019, Badan Legislasi telah 
melakukan beberapa tahapan yaitu, menghimpun masukan dari fraksi, kornisi, 
dan masyarakat, melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di antaranya 
dengan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
(PSHK), Komnas Perempuan, melakukan rapat koordinasi dengan fraksi-fraksi 
dan komisi-komisi, serta melakukan rapat kerja dengan Menkumham dan Panitia 
Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Setelah melalui pembahasan, DPR 
dan Pemerintah menyepakati Prolegnas Tahun 2015 -2019 sejumlah 160 

(seratus enam puluh) RUU. 

Kinerja legislasi secara kuantitatif dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan: tahun 
sidang dan tahun anggaran atau tahun takwim. Tahun sidang dihitung sejak 
digelarnya sidang pertama pada bulan Agustus dan dilaporkan pada bulan 
Agustus tahun berikutnya. Sedangkan, tahun anggaran atau tahun takwim 
biasanya dilihat dari sejak ditetapkannya prolegnas tahunan. Seringkali kerja 
DPR dinilai dari tahun anggaran ini, berapa yang direncanakan dalam prolegnas 
awal tahun dan berapa yang dihasilkan sampai akhir tahun. 
Secara keseluruhan, jumlah RUU yang telah selesai dibahas mulai dari awal 
periode keanggotaan DPR RI periode ini sampai tahun 2017 berjumlah 42 

(empat puluh dua) RUU. Apabila dirinci dalam tahu sidang, maka perinciannya 
adalah sebagai berikut: 

a. Tahun Sidang 2014-2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 12 RUU; 
b. Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 16 RUU; 
c. Tahun Sidang 2016- 2017, RUU yang selesai dibahas berjumlah 14 RUU; 

Apabila berdasarkan Tahun Takwim atau Tahun Anggaran, perinciannya adalah 
sebagai berikut: 

a. Tahun 2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 17 (tujuh belas) RUU; 
b. Tahun 2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 20 (dua puluh) RUU. 
c. Tahun 2017, sampai dengan bulan Juli, RUU yang selesai dibahas berjumlah 

5 RUU 
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Grafis 1. Produk Legislasi DPR RI Periode 2014 - 2019* 
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Grafis 1. Prociuk Legislasi DPR RI Periode 2014- 2019* 

*data sampai dengan bulan Juni tahun 2017 

DPR selalu berupaya untuk memperbaiki kinerjanya, setelah mendapatkan 
berbagai macam kritik dari publik karena dianggap kurang produktif terkait 
fungsi legislasi, maka DPR melakukan evaluasi diri. Pada Tahun Sidang pertama, 
telah dipetakan berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi 
seperti: keterlambatan pengesahan Prolegnas; permasalahan pada tahap 
penyusunan karena belum tersedianya Naskah Akademik; penyampaian RUU 
dari pemerintah dan kesiapan dalam pembahasan bersama di DPR RI; prioritas 
dan alokasi waktu rapat DPR RI yang belum terfokus pada bidang legislasi; Baleg 
yang tidak lagi memiliki peran signifikan dalam penyiapan RUU; dan belum 
terbentuknya Bad an Keahlian DPR RI (BKD) sebagai supporting system. Beberapa 
permasalahan tersebut kemudian diupayakan untuk diperbaiki, salah satunya 
dengan mempercepat pelaksanaan fungsi BKD untuk mendukung peningkatan 
kerja legislasi. 

Dalam sistem legislasi Indonesia, terdapat tiga lembaga yang memiliki fungsi 
legislasi yakni: Presiden, DPR RI dan DPD RI (terbatas pada mengusulkan dan 
turut membahas). Sistem ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja 
legislasi DPR RI. Apa bi la proses sebuah RUU diibaratkan bola, maka bola terse but 
tidak selalu berada di DPR dia juga ada di Pemerintah, sehingga DPR pun 
terkadang menunggu hasil pembahasan yang dilakukan Pemerintah. Salah satu 
contohnya adalah pembahasan RUU Pemilu. Dalam prolegnas telah ditetapkan 
bahwa Pemerintah yang akan menyiapkan naskah akademik dan draft RUU dan 
diserahkan kepada DPR pada bu Ian September 2016, namun pada kenyataannya 
Pemerintah baru menyerahkan pada akhir Oktober 2016, sedangkan DPR akan 
menjalankan masa reses pada bulan November 2016. Kendala teknis yang 
demikian juga mengakibatkan hambatan pembahasan sebuah undang-undang. 
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Grafik 2. Jumlah Draft RUU yang disusun oleh DPR, Pemerintah dan DPD 

Hambatan lainnya, dalam pembahasan RUU di DPR RI sering terjadi perbedaan 
pendapat terhadap substansi RUU, baik antar-fraksi maupun antara fraksi 
atau DPR RI dengan Pemerintah, bahkan antar-wakil pemerintah. Mengingat 
suatu RUU harus mendapatkan persetujuan bersama, maka perlu dilakukan 
upaya untuk mendapatkan kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui suara 
terbanyak, meskipun dimungkinkan, namun merupakan pilihan akhir, karena 
sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah 
mufakat, dan menjadikan voting sebagai opsi terakhir. Sehingga akan selalu 
diupayakan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat tersebut. 
Proses ini juga memerlukan waktu, sehingga penyelesaian RUU menjadi sedikit 
tertunda. 

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembentukan undang-undang, 
Prolegnas memang penting bagi pembangunan hukum. Namun apa yang telah 
direncanakan melalui Prolegnas bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi 
dan situasi bangsa. Seringkali muncul dinamika di masyarakat yang memerlukan 
respons cepat DPR RI. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan apa yang sudah 
direncanakan dalam prolegnas menjadi berubah. 

Perlu dipahami pula bahwa selain legislasi, DPR juga menjalankan fungsi 
anggaran dan pengawasan yang sama pentingnya disamping pula ada fungsi 
fungsi terkait lainnya. DPR berusaha sedapat mungkin untuk menjalankan 
semua fungsinya secara proporsional sehingga semuanya berjalan optimal. 
Namun, kondisi ekonomi, sosial dan politik bukanlah sesuatu yang pasti dan 
dapat diprediksi arah geraknya. Kondisi yang dinamis seperti itulah sangat 
mempengaruhi kinerja DPR sebagai lembaga politik. 
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Pembahasan Penting terkait Kinerja Legislasi 
Periode Sidang 2014 - 2017 

Selama periode ini berjalan, terdapat beberapa isu penting terkait legislasi yang 
menyita perhatian publik. Ada yang telah berhasil ditetapkan menjadi undang 
undang ada yang sampai saat ini masih dibahas. Diantaranya yakni: 

1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD 

Substansi perubahan UU MD3 ini yaitu ketentuan mengenai penggunaan 
hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR 
serta ketentuan mengenai susunan pimpinan alat kelengkapan DPR yaitu 
komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga dilakukan 
dengan cara menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada setiap 
alat kelengkapan DPR tersebut. 

2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota 

Pembahasan substansi RUU ini antara lain mengenai pemilihan secara 
berpasangan atau tidak, uji publik atau sosialisasi, penguatan pendelegasian 
tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, 
persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan, persyaratan calon terkait 
dengan usia, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan, penentuan 
pemenang dalam pemilihan kepala daerah, penentuan jumlah wakil, time 
frame pelaksanaan pilkada serentak, penjabat kepala daerah, tambahan syarat 
calon kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan pembiayaan 
penyelenggaraan pilkada. 

3) RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang 

Undang 

Substansi RUU merupakan impilikasi dari hasil pembahasan RUU tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang 
Undang, yakni adanya perubahan judul yang diubah menjadi RUU tentang 
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dikarenakan materi yang di ubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang 
ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015 hanya terkait satu pasal tentang 
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kewenangan DPRD dalam memil ih kepala daerah yang dihapus. Sehingga 
perubahan yang terjadi dalam RUU adalah terhadap materi dalam UU Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah akibat diubahnya beberapa materi 
dalam UU Nomor 1 tahun 2015. 

4) RUU tentang Penjaminan 

RUU tentang Penjaminan merupakan usul RUU dari DPR. RUU tentang 
Penjaminan lahir dari keprihatinan DPR karena saat ini bangsa Indonesia tengah 
mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas dari sentimen 
ekonomi global, dan faktor dalam negeri. Dalam struktur perekonomian 
Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) memiliki 
kontribusi dan potensi yang besar. Mayoritas aktivitas UMKMK adalah petani, 
nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai 
jasa bagi rakyat. Sayangnya, meski memiliki jumlah unit usaha yang besar, namun 
masih terdapat UMKMK yang belum memperoleh akses permodalan kepada 
perbankan. Faktor permodalan usaha merupakan faktor yang sangat signifikan 
dalam mendorong pemberdayaan UMKMK. Keberhasilan proogram Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) merupakan keberhasilan dari mekanisme penjaminan. Hal 
tersebut dikarenakan sifat dari program KUR tersebut yang berpihak kepada 
rakyat (pro poor), kesejahteraan (pro growth) dan penciptaan lapangan kerja 
(pro job). 

Undang-undang tentang Penjaminan disusun dengan landasan pemikiran bahwa 
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. Mengingat hal tersebut, maka untuk mewujudkan 
kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia 
usaha, khususnya UMKMK yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan 
dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya 
jaminan. Selanjutnya untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan 
dukungan penjaminan dari lembaga penjamin. Kemudian untuk mendorong 
industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, 
dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan pengaturan 
terhadap industri penjaminan. 

Selain sebagai pemberdayaan UMKMK, UU Penjaminan juga merupakan 
bentuk perhatian dan akses dalam pengembangan UMKMK. Keberadaan UU 
Penjaminan dipercaya dapat menyeimbangkan industri penjaminan dengan 
industri lainnya, sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat. Keberadaan UU 
ini juga dapat mendorong inklusifitas keuangan, literasi dan edukasi keuangan. 
Kemudian UU ini juga dapat menimbulkan multiplier effect dalam berbagai 
kegiatan ekonomi dan meningkatkan perolehan pajak negara serta dividen. 
Keberadaan UU ini juga dipercaya dapat memberikan jaminan kepastian kepada 
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lembaga p e m b i a y a a n  a p a b i l a  terjadi risiko p e m b i a y a a n .  UU ini juga dipercaya 
dapat m e n i n g k a t k a n  p e m b i a y a a n  di sektor-sektor strategis ekonomi d o m e s ti k  
m e l a l u i  pengurangan kesenjangan antara kepentingan l e m b a g a  p e m b i a y a a n  
d e n g a n  l e m b a g a  p e n j a m i n a n .  Terakhir, UU ini dapat mengintegrasikan seluruh 
peraturan yang s e l a m a  ini mengatur mengenai p e n j a m i n a n .  

5) R U U  tentang Tabungan P e r u m a h a n  Rakyat 

R U U  tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) a d a l a h  R U U  usul DPR RI 
pada periode 2014-2019. R U U  ini m e m i l i k i  sebuah gagasan atau cita-cita yang 
besar untuk menyelesaikan p e r m a s a l a h a n  p e r u m a h a n ,  utamanya masyarakat 

y a n g ti d a k  m a m p u  atau b e r p e n g h a s i l a n  rendah yang s e l a m a  i n i  sulit atau h a m p i r  
mustahil dapat m e m i l i k i  r u m a h  atau tempat tinggal s e n d i r i .  
D a l a m  era l i b e r a l i s a s i  yang p e n u h  persaingan, masyarakat b e r p e n g h a s i l a n  
rendah s u l i t  sekali m e n d a p a t k a n  akses p e m b i a y a a n  (kredit) di p e r b a n k a n .  
S e l a i n  bunganya sangat tinggi, mereka juga ti d a k  bisa m e m e n u h i  persyaratan. 
Akibatnya j u m l a h  masyarakat b e r p e n g h a s i l a n  rendah yang ti d a k  m e m i l i k i  
r u m a h  dari t a h u n  ke t a h u n  terus meningkat m e n c a p a i  angka h a m p i r  15 juta KK. 

J u m l a h  ini a k a n  terus b e r t a m b a h  a p a b i l a  ti d a k  ada suatu terobosan. Sementara 
k e m a m p u a n  k e u a n g a n  negara ( A P B N )  d a r i  t a h u n  ke t a h u n  sangat terbatas. 
U n t u k  m e n y e d i a k a n  rumah bagi masyarakat yang m i s k i n  dan di bawah garis 
k e m i s k i n a n  (di bawah u p a h  m i n i m u m ) ,  p e m e r i n t a h  hanya m a m p u  menyedia kan 
rata-rata 300-500 ribu unit setiap t a h u n ,  sementara k e b u t u h a n  ( d e m a n d )  yang 
ada mencapai 800 ribu unit. 

Program Fasilitas L i k u i d i t a s  Pembiayaan P e r u m a h a n  ( F L P P )  yang d i l u n c u r k a n  
p e m e r i n t a h  5  t a h u n  s i l a m  yang rata-rata m e n c a p a i  Rp 5-7 t r i l i u n  setiap t a h u n j u g a  
tidak m a m p u  mengatasi p e n y e d i a a n  r u m a h  bagi k e l o m p o k  i n i .  R U U  i n i  s e k a l i g u s  
m e r u p a k a n  i m p l e m e n t a s i  atau c e r m i n a n  dari ideologi bangsa I n d o n e s i a .  Inti 
pokok dari R U U  ini a d a l a h  m e n y e d i a k a n  s e b u a h  payung h u k u m  bagi p e m e r i n t a h  
u n t u k  mewajibkan setiap warga Negara b a i k  I n d o n e s i a  m a u p u n  a s i n g  yang 
bekerja di wilayah N K R I  u n t u k  m e n a b u n g  sebagian d a r i  p e n g h a s i l a n n y a  di B a n k  
Kustodian yang akan dikelola oleh B a d a n  Pengelola Tapera untuk d i p u p u k  dan 
d i m a n f a a t k a n  untuk p e n y e d i a a n  r u m a h  m u r a h  d a n  layak. H a s i l  p e m u p u k a n  

j u m l a h  dana yang besar i n i  d i p e r g u n a k a n  untuk m e n s u b s i d i  M B R  untuk 
m e m p e r o l e h  kredit p e r u m a h a n  d e n g a n  bunga m u r a h  d a n  j a n g k a  panjang. 
Pemanfaatan dana Tapera d a n  h a s i l  p e m u p u k a n n y a  hanya u n t u k  peserta yang 

a k a n  m e m b e l i ,  m e m b a n g u n  atau merenovasi r u m a h  pertama, serta a k a n  
d i k e m b a l i k a n  pada saat peserta berusia 58 t a h u n  atau s u d a h  p e n s i u n .  

Substansi kegotongroyongan s e l u r u h  warga bangsa tergambar bahwa p e n a b u n g  
yang m a m p u  d a n  s u d a h  m e m i l i k i  r u m a h  m e r e l a k a n  s e b a g i a n  p e n g h a s i l a n n y a  
d i t a b u n g  dengan bunga murah, dengan t u j u a n  m e m b a n t u  warga yang 
p e n g h a s i l a n n y a  r e n d a h .  Semangat kebersamaan juga d i c e r m i n k a n  dengan 
kewajiban pemberi kerja b a i k  Negara kepada PNS m a u p u n  P e m b e r i  kerja 
( p e n g u s a h a )  kepada karyawannya, n a m u n  prosentase sharing atau k o n t r i b u s i  
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tersebut diatur dalam peraturan pemerintah agar mudah disesuaikan dengan 
perkembangan ekonomi saat itu. 

6) RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan 
Petambak Garam 

RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan 
Petambak Garam merupakan usul RUU dari DPR. Secara faktual, nelayan, 
pembudi daya ikan, dan petambak garam mayoritas dalam kondisi miskin, 
dengan prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. 
Untuk itu diperlukan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan bagi pelaku utama pemanfaat potensi sumber daya perikanan 
dan kelautan. 
RUU ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan 
dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; 
menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani 
kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta 
pencemaran dan memberikan jaminan dan keselamatan serta bantuan hukum. 
Substansi penting dalam strategi perlindungan nelayan, pembudi daya ikan, 
dan petambak garam adalah adanya jaminan risiko penangkapan ikan dan 
pembudidayaan ikan atau usaha pergaraman dalam bentuk asuransi kecelakaan 
kerja dan jiwa. Sedangkan substansi dalam strategi pemberdayaan adalah 
dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan peran perempuan dalam rumah 
tangga nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melalui pemberian 
pelatihan dan pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan di bidang 
Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. 

7) RUU tentang Penyandang Disabilitas 

RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan RUU dari DPR. Rancangan 
Undang- Undang tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan 
kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi 
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan demikian, 
diharapkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas dapat lebih berkualitas, 
sejahtera, mandiri serta bermartabat. 
Setidaknya ada dua dasar utama yang menjadi pertimbangan RUU tentang 
Penyandang Disabilitas. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat, dinilai sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan 
Penyandang Disabilitas saat ini, karena undang-undang tersebut masih memiliki 
paradigma pelayanan dan belas kasihan (charity based), sementara Rancangan 
Undang-undang ini sudah diarahkan pada paradigma pemenuhan hak-hak 
penyandang disabilitas (right based), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun 
budaya. Kedua, Undang-Undang Nomor4 Tahun 1997Tentang PenyandangCacat 
dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi 

127 



128 

Blue Print 
lmplementasi Reformasi DPR RI 
2014 - 2019 

Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini merupakan kerangka 
normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang 
disabilitas. Karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, 
maka perlu dibuat undang-undang untuk membumikan serta melaksanakan 
penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

Terdapat dua isu krusial yang memerlukan pembahasan dan pemikiran yang 
lebih mendalam dari masing-masing pihak. Pertama, pemberian insentif 
kepada pemberi kerja dan badan usaha yang membuka dan menerima pekerja 
Penyandang Disabilitas. Meskipun pada awalnya lnsentif yang diusulkan DPR 
RI berupa keringanan pajak, namun akhirnya disepakati bahwa insentif yang 
diberikan dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian penghargaan, 
dan bantuan modal usaha. Kedua, pembentukan Komisi Nasional Disabi l itas(KND) 
yang menjadi tuntutan dari para penyandang disabilitas selama ini. Meskipun 
pemerintah men i lai Komisi ini tidak efektif dan cenderung membebani anggaran 
negara, namun karena Dewan Perwakilan Rakyat memperjuangkan semaksimal 
mungkin aspirasi para penyandang disabilitas, akhirnya pembentukan Komisi 
Nasional Disabilitas tersebut dapat disepakati secara bulat. 

8) RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

RUU ini merupakan usul RUU dari Presiden. RUU tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sistem Keuangan memiliki sejarah panjang dalam proses 
pembentukannya. Pertama kali, RUU ini diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2008, untuk mengatasi krisis keuangan, 
Presiden menerbitkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman 
Sistem Keuangan (JPSK) namun tidak mendapat persetujuan DPR RI. Pada awal 
tahun 2009, Pemerintah telah mengajukan RUU tentang JPSK sebagai amanat 
keputusan Paripurna DPR RI. Namun, RUU terse but tidak dapat diselesaikan oleh 
Pemerintah dan DPR. Pada Juli 2015, Pemerintah mengajukan kembali RUU JPSK 
untuk dilakukan pembahasan. Dengan telah disahkan Pencabutan PERPU No. 4 
Tahun 2008 tentang JPSK pada 7 Juli 2015, Komisi XI DPR RI segera melakukan 
pembahasan . Pembentukan Undang-undang ini melalui proses panjang selama 
hampir 12 Tahun dan dapat diselesaikan oleh Komisi XI DPR RI periode 2014- 
2019. 

Latar belakang pembentukan RUU didasarkan pada kejadian krisis keuangan 
yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Belajar dari pengalaman 
tersebut, Pemerintah berusaha membangun sistem keuangan yang tangguh dan 
siap dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan. Salah satu hal pl!nting 
dalam membangun sistem keuangan adalah dengan membentuk mekanisme 
koordinasi dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan secara terpadu 
dan efektif. 
Semula RUU JPSK yang diajukan sebelumnya menggunakan metode bail out, di 
mana penanganan krisis sistem keuangan mengunakan keuangan negara, tetapi 
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pada draft RUU PPKSK ini, penanganan krisis sistem keuangan menggunakan 
metode bail in, di mana penanganan permasalahan bank diutamakan 
menggunakan sumber daya bank itu sendiri. 

Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan 
permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. 
Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan 
sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga 
jasa keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem 
pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. 

Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem 
pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara 
efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. 

Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, 
khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan 
kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan 
dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan 
wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, 
perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, 
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. 

Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan 
menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa 
menggunakan anggaran negara sedikit pun. Jika upaya penanganan ini belum 
dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan 
dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan 
Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas. 

9) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang 
Undang 

RUU ini merupakan usul RUU dari Presiden. RUU ini disusun oleh pemerintah 
berdasarkan latar belakang pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah 
kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, 
antara lain: 
a) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; 
b) penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk 

menghindari multitafsir dalam implementasinya; 
c) pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat 
didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d) penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun 
pelantikan dapat terjamin; 

e) penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota pada tahun 2020 dan 2024; 

f) pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara 
serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu 
pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada 
akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir; 

g) pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money 
politics) dalam pem i lihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

h) pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan. 

Melalui perdebatan yang panjang pada akhirnya seluruh substansi dari RUU 
Pilkada ini dapat diselesaikan oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah melalui 
musyawarah mufakat dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa 
fraksi, terutama pada 2 (dua) isu yakni tentang syarat dukungan pasangan ca Ion 
dari partai politik/gabungan partai politik, serta tentang keharusan mundur atau 
cuti bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD setelah ditetapkan 
sebagai Calon. 

Tekait mundur atau cuti bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD 
setelah ditetapkan sebagai Calon, pada dasarnya seluruh Fraksi dengan berbagai 
argumentasi hukum menginginkan bahwa bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan 
Anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam Pilkada tidak perlu mundur dari 
keanggotaannya sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD setelah ditetapkan sebagai 
ca Ion. 

10). RUU tentang Pengampunan Pajak 

RUU tentang Pengampunan Pajak merupakan usul RUU dari Presiden. RUU ini 
disusun dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan 



Repu blik Indonesia yang bertujuan u ntu k memakmurkan seluruh rakyat Indonesia 
yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber 
utama dari penerimaan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak 
yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan 
mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih 
perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri 
yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan 
pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan 
Pajak. 

Pengampunan Pajak bertujuan untuk: 
a) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan Harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan 
likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, 
dan peningkatan investasi; 

b) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, 
komprehensif, dan terintegrasi; dan 

c) meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dapat digunakan untuk 
pembiayaan pembangunan. 

Proses Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pengampunan Pajak diwarnai 
dengan adanya minderheisnota dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai 
Demokrat serta Fraksi PKS menyatakan keberatan dan belum sependapat terkait 
pasal-pasal krusial. 

Fraksi PDI Perjuangan memberikan minderheidsnota antara lain, sebagai berikut. 
Keberhasilan UU Pengampunan Pajak sangat tergantung pada kebijakan dan 
ketentuan mengenai reformasi perpajakan sehingga perlu segera disesuaikan 
dengan undang-undang KUP, PPh, PPN dan PPn BM, Bea Materai, dan 
Perbankan. Di samping itu juga perlu kesiapan semua sektor perbankan, dan 
otoritas keuangan lainnya, serta berbagai bentuk investasi keuangan. Selain itu, 
kebijakan penerimaan pemerintah, denda Pengampunan Pajak tersebut agar 
tidak dimasukkan sebagai dasar penerimaan pajak dalam APBN-P Tahun 2016. 

F-Demokrat mengajukan minderheidsnota antara lain sebagai berikut. Definisi 
pengampunan hanya dibatasi pada pengampunan sanksi administrasi dan 
pidana pajak. sedangkan pajak yang seharusnya terutang tetap dibayar 
sebagai tebusan pengampunan. Jenis harta/asset yang akan dilaporkan dalam 
pengampunan pajak harus merupakan harta yang legal dan tidak berasal dari 
kegiatan terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi. Penetapan 
tarif tebusan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan potensi partisipasi 
Wajib Pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak, namun aspek 
keadilan dan jumlah penerimaan Negara dari uang tebusan harusnya juga 

131 



fi 

132 

Blue Print 
l m p l e m e n t a s i  Reformasi DPR RI 
2014- 2019 

menjadi pertimbangan dalam penetapan besarnya tarif uang tebusan. 

F-PKS menyatakan keberatan dan belum sependapat terkait Pasal-Pasal 
krusial dalam RUU ini, yaitu antara lain: terkait objek Pengampunan Pajak 
yang diusulkan hanya terkait PPh saja, dan pokoknya tidak diampuni dan 
yang diampuni hanya sanksi administrasi dan pidananya saja. Terkait fasilitas 
dan tarif tebusan, Pemerintah mengobral tarif yang sangat rendah, karena 
tanpa didahului reformasi perpajakan. Dengan obral tarif tebusan ini Negara 
kehilangan potensi pemasukan yang sangat besar sekaligus mencederai rasa 
keadilan. Terkait dengan harta deklarasi, Pengampunan Pajak mengatur bahwa 
data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya tidak 
dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana. 
Pasal ini rawan untuk disalahgunakan, dan memberikan ruang bagi pidana lain, 
seperti korupsi, narkoba, terorisme, human trafficiking dan pencucian uang 
untuk bersembunyi. Dana repatriasi harus benar- benar masuk ke sektor riil 
dan infrastruktur, yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. 
Kemudian. batas waktu terakhir Pengampunan Pajak menjadi 31 Maret 2017 
tidak sejalan dengan cut off APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016. 

11) RUU tentang Paten 

RUU tentang Paten merupakan usul dari Presiden. DPR membentuk Pansus 
untuk membahas RUU Paten bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditugaskan untuk 
mewakili Presiden. 
Muatan RUU Paten dipandang penting karena banyak negara yang menjadi 
besar dan maju serta akan berkembang pesat karena mampu melakukan inovasi 
dan memiliki kekayaan intelektual dalam bidang sains dan teknologi yang sudah 
dipatenkan dan digunakan sebagai penggerak ekonomi melalui industri-industri 
dalam skala menengah dan besar. 

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada 
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan 
strategisdalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan 
umum. Meski sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten namun dipandang perlu ada perbaikan dan penyesuaian dimana 
perkembangan teknologi sebagai hasil invensi harus diikuti dengan pelindungan 
terhadap kekayaan intelektual. 

Muatan Undang-Undang Paten yang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I 
memuat sejumlah penambahan aturan yang diharapkan bisa mendorong 
pengembangan inovasi dan penelitian nasional melalui penambahantugas komisi 
paten, pengajuan permohonan paten secara elektronik, skema pembagian royalti, 
penyempurnaan pola publikasi invensi serta adanya kewajiban pemegang paten 
untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan 
produk atau penggunaan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, 
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penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Jika pemegang 
paten tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat digugat ke pengadilan 
niaga untuk dihapuskan patennya serta penyempurnaan ketentuan pelaksanaan 
paten oleh Pemerintah, yakni dimungkinkannya Pemerintah untuk menunjuk 
pihak lain untuk melaksanakan paten tertentu, dalam hal Pemerintah tidak 
dapat melaksanakan sendiri paten yang dimaksud RUU tentang Paten adalah 
hadiah terbaik untuk para inventor nasional, perguruan tinggi dan lembaga 
lembaga penelitian, selain untuk melindungi invensi anak bangsa, sumber daya 
genetik dan memajukan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan Paten. 

Dengan disetujui dan disahkannya Undang-Undang tentang Paten dalam 
Rapat Paripurna DPR RI diharapkan dapat meningkatkan inovasi, riset berbasis 
output dan invensi baru. Hal ini penting sebagai stimulus dalam mengelola dan 
mengembangkan potensi sumber daya manusia agar memiliki daya saing tinggi 
sehingga mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kegiatan 
ekonomi nasional. 

12) RUU Penyiaran 

RUU Penyiaran saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah untuk 
menggantikan Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang dianggap 
sudah membutuhkan penyesuaian seiring berkembangnya teknologi informasi. 
UU ini nantinya juga diharapakan menjadi landasan utama dari pelaksanaan 
migrasi sistem penyiaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar 
(TV FTA) analog menjadi digital. 

Migrasi terse but didasarkan atas konsensus negara-negara anggota International 

Telecommunication Union (ITU), batas akhir dari penggunaan frekuensi analog di 
Region 1 dan wilayah perbatasan antarnegara, atau yang dikenal dengan analog 
switch off (ASO) atau digital switch over (DSO) adalah 15 Juni 2020. Kecuali, 
untuk negara-negara di Region 3 (termasuk Indonesia) dimana negara-negara 
anggota ITU dapat menetapkan tanggal lain sesuai dengan kondisi industri 
penyiarannya 

Proses perpindahan dari analog dan digital ini merupakan sebuah kesempatan 
untuk mengatur kembali sistem telekomunikasi penyiaran televisi agar lebih 
efisien dan hemat dilihat dari sisi hardware maupun biaya operasionalnya. 
Dalam menjalankan tugasnya, Baleg telah melakukan berbagai Rapat Dengar 
Pendapat dengan stakeholder industri penyiaran Indonesia untuk mendapatkan 
masukan, saran dan pendapat terhadap RUU Penyiaran. Mulai dari pemerintah, 
dalam hal ini Kemkominfo, KPI, berbagai asosiasi penyiaran televisi, asosiasi radio, 
TVRI dan RRI, kalangan akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan. 
Hal terse but untuk memastikan RUU Penyiaran tersebut dapat menjadi landasan 
terciptanya keberlangsungan usaha penyiaran Indonesia menuju industri 
penyiaran yang mandiri, sehat, kuat dan dapat bersaing di dunia internasional. 
13) RUU Anti Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat yang selama ini diterapkan perlu disempurnakan. Alasan penyempurnaan 
dari UU Anti Praktik Monopoli adalah banyak masalah yang timbul di dalam 
praktik, di antaranya adalah mengenai definisi pelaku usaha, notifikasi merger, 
dan pemberian sanksi yang tumpang tindih. Persoalan lainnya adalah mengenai 
hukum acara yang belum jelas dalam hal pengajuan keberatan dan banding 
hingga soal kewenangan lembaga dalam menjalankan fungsi penyelidikan, 
penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan dalam satu tempat. 

Definisi pelaku usaha dalam RUU Persaingan Usaha tidak hanya pelaku usaha 
yang berada di Indonesia, namun juga yang berada di negara lain namun 
memberikan dampak perekonomian terhadap Indonesia. Kemudian, diubahnya 
rezim pelaporan merger persaingan usaha oleh pelaku usaha ke KPPU dari rezim 
notifikasi wajib pasca merger (mandatory past merger notification) menjadi 
rezim notifikasi wajib pra merger (mandatory pre merger notification). Sehingga 
pelaku usaha sudah dapat melaporkan mergernya sejak dini sebelum berlaku 
efektif dan menghindarkan kemungkinan sebuah merger yang sudah terjadi 
dibatalkan KPPU, karena dianggap anti persaingan. 

RUU ini juga memperkenalkan sistem denda administratif baru yang dapat 
dihitung dari persentase nilai penjualan pelaku usaha. Yakni minimal 5 persen 
dan maksimal 30 persen, dengan tujuan menciptakan efek jera agar pelaku 
usaha berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran undang-undang. Poin 
selanjutnya adalah diaplikasikannya Program Leniensi (Leniency Program). 
Program ini mirip dengan program whistleblower di rezim hukum pidana. Di 
mana pelaku usaha yang bermufakat dengan pelaku usaha lain dalam melanggar 
undang-undang dapat diampuni selama dia mau bekerjasama dengan KPPU 
dalam membongkar kasus yang dituduhkan kepadanya. 

Selain itu, RUU ini juga memasukkan asepek-aspek yang diamanatkan oleh 
amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam rangka melindungi pelaku 
usaha UMKM yang melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha besar. 

Di bidang perjanjian internasional, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan 
terhadap RUU: 

1) Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja 
Sama di Bidang Pertahanan. 

2) Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di 
Bidang Pertahanan. 

3) Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan 
Republik Sosialis Vietnam. 

4) Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan 
Papua Nugini. 

5) Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana 

• 
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antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam; 
6) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia 

Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang 
Pertahanan; 

7) Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah 
Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang 
Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan 
Bidang Pertahanan Terkait; 

8) Pengesahan Nata Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian 
Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik 
Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan; 

9) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan 
Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas 
Dalam Bidang Pertahanan. 

LO) Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik 
Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara 
Di Bagian Timur Selat Singapura; 

1 1 )  Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia 
Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona 
Ekonomi Eksklusif. 

Pengesahan terhadap instrumen perjanjian internasional terse but, menunjukkan 
bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional saling menjalin 
hubungan kerjasama dan mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi 
dan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional. 
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B. KinerjaAnggaran 

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 23, DPR berwenang menyusun 
dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan 
dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut dilakukan 
sesuai dengan fungsi anggaran Dewan. Pelaksanaan fungsi anggaran 
DPR dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan anggaran negara, yakni 
perencanaan/penyusunan anggaran negara; pembahasan dan penetapan/ 
persetujuan anggaran negara; serta pembahasan dan penetapan/persetujuan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara. 

Secara politik dan sesuai konstitusi, kewenangan DPR dalam penetapan/ 
persetujuan anggaran negara sangat kuat. Oleh karena itu, apabila DPR tidak 
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan 
oleh Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan 
belanja negara tahun lalu. 

Dalam konteks struktur dan teknis pelaksanaan fungsi anggaran DPR, Komisi 
dan Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan Dewan yang berwenang 
dan berfungsi membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
negara setiap tahun. Berdasarkan UU tentang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan 
Peraturan Tata Tatib DPR, Badan Anggaran bertugas: 

a} membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk 
menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas 
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga 
dalam menyusun usulan anggaran; 

b) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan 
mengacu pada usulan komisi yang berkaitan; 

c) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama 
Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran 
untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer 
daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan 
Pemerintah; 

d) melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat 
kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran 
kementerian/lembaga; 

e) melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan 
daerah pemilihan yang diusulkan komisi; 

f) membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan 
dengan APBN; dan 

g) membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 



1) Pembahasan RUU ten tang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015 

Dalam satu tahun pelaksanaan kinerja DPR sejak 1 Oktober 2014 lalu sampai 
Agustus 2015, pelaksanaan fungsi anggaran DPR antara lain dilaksanakan dalarn 
hal pembahasan dan persetujuan terhadap RUU tentang Perubahan APBN 
Tahun Anggaran 2015 dan telah diundangkan. 
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah bersifat baseline budget 
artinya pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok 
penyelenggaraan pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan 
sesuai platform, visi dan misi yang direncanakan pemerintahan baru. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2014 dan Pasal 
160 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, bahwa pembahasan dan penetapan 
RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran dan 
Komisi terkait dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bu Ian dalam masa 
sidang tersebut. Adapun kesepakatan atas UU tentang APBN Perubahan Tahun 
Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut: 

label 1. Asumsi Dasar dalam APBN-P TA 2015 

No Asumsl Tahun Anggaran 2015 

APBN RAPBN·P Kesepakatan 

1 Pertumbuhan ekonoml (%) 5,8 5,8 5,7 

2 lnOasl (%) 4,4 5,0 so 

3 Nila! Tukar (Rp/USD) 11.900,0 12.200,0 12.500,0 

4 Tlngkat Suku Sunga SPN 3 Bulan (%) 6,0 6,2 6,3 

5 Harga Mlnyak Mentah (USD/Barel) 105,0 70,0 60,0 

6 Lifting Min yak Bumi (rtbu 900,0 849,0 825,0 

barel/hart) 

7 Lifting Gas Bumi [rtbu barel setara 1.248,0 1.177,0 1.221,0 

min yak/hart) 

8 Lifting Mlnyak dan Gas Bumi (rtbu 2.148,0 2.026,0 2.046,0 

barelfhart) 

Sedangkan postur APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 

1) Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rpl.761.642,8 miliar; 
2) Belanja Negara sebesar Rpl.984.149,7 miliar; 
3) Besaran Defisit sebesar Rp222.506,9 miliar atau 1,9% dari PDB. Besaran 

defisit ini lebih rendah dari APBN TA 2015 sebesar 2,21% dari PDB; dan 
4) Pembiayaan yang terdiri dari (1) Pembiayaan Utang sebesar Rp279.380,9 

miliar, (2) Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. 
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2) Pembicaraan Pendabuluan penyusunan Rancangan APBN 2016 

Sesuai dengan siklus pembahasan, maka DPR juga membahas pembicaraan 
pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 20 
Mei 2015 dimana Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan 
Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016. Hasil pembahasan 
ini dijadikan bahan bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2016. 
Dalam pembahasan ini disepakati range asumsi dasar yang digunakan 
Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2016 dan kebijakan-kebijakan 
pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan yang dilaksanakan Pemerintah 
dalam mencapai target dalam RUU APBN TA 2016. 

label 2. Asumsi Dasar dalam APBN TA 2016 

No Asumsi KEM&PPKr Hasil Pembahasan 

1 Pertumbuhan Ekonoml (%) 5,8-6,2 5,5 -6,0 

2 lnflasi (%) 3,0- 5,0 3,0-5,0 

3 NUal Tukar (Rp/U5SJ 12.800,0 - 13.200,0 13.000,0 -13.400,0 

4 Tingkat Suku bunga 5PN 3 Bin(%) 4,0-6,0 4,0-6,0 

5 Harga Minyak/lCP (USSfbarel) 60,0-80,0 60,0-70,0 

6 LiftifllJ Minyak (rtbu barelfhart) 830,0 - 850,0 800,0 - 830,0 

7 LiftifllJ Gas Bumi [ribu barel setara 1.100,0 -1.200.0 1.100,0 -1.300,0 

mlnyakfhari) 

8 Uftina Minyak dan Gas Buml (rtbu 1.930,0 - 2.050,0 1.900,0 - 2.130,0 
barel setara mlnyakfhari) 

Tabel 3. Target Pembangunan TA 2016 

• 

No Asumst KEM&PPKF Hasll Pembahasan 

1 Pengangguran (%) 5,2 - 5,5 5,2-5,5 

2 Angka Kemlskinan (%) 9,0-10,0 9,0-10,0 

3 Ginl Rasto (lndeks) 0,4 0,39 

4 lndeks Pembangunan Manusla 69,4 70,10 
(dengan perhltungan yang baru) 

•J<EM & PPKF = Kerangka Ekonoml Makro dan Pokok·Pokok Kebljakan Flskal. 
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3) RUU ten tang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 
Tahun Anggaran 2014 

Dalam Tahun Sidang 2014-2015 lalu, DPR juga membahas RUU tentang 
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. Namun 
karena keterbatasan waktu, maka DPR melanjutkan pembahasannya pada 
Tahun Sidang 2015-2016. 

Seluruh siklus pembahasan APBN dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran 
DPR oleh Badan Anggaran berhasil diselesaikan dalam waktu yang seharusnya 
karena seluruh siklus pembahasan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan 
oleh UU. 

4) Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 

label 4. Asumsi Dasar dalam APBN TA 2016 (perhitungan baru) 

No Asumsl Tahun Anggaran 2016 

RAPBN Kesepakatan 

1 Pertumbuhan ekonoml (%) 5,5 5,3 

2 lnflasl (%) 4,7 4,7 

3 Nila! Tukar [Rp/USO) 13.400,0 13.900,0 

4 Tlngkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,5 5,5 

5 Harga Mlnyak Mentah (USO/Bare!) 60,0 50,0 

6 Lifting Mlnyak Bumi (Mbu 830,0 830,0 
barelfhar1) 

7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara 1.155,0 1.155,0 
mlnyak/har1) 

8 Lifting Mlnyak dan Gas Bumi (rtbu 1.985,0 1.985,0 
barelfhar1) 

Tabel 5. Target Pembangunan TA 2016 [perhltungan baru) 

No Asumsl RAPBN Kesepakatan 

1 Pengangguran (%) 5,2 - 5,5 5,2 - 5,5 

2 Angka Kemlsklnan (%) 9,0 -10.0 9,0 -10,0 

3 Gin! Raslo (lndeks) 0,39 0,39 

4 lndeks Pembangunan Manus la 70,1 70,1 
(dengan perhltungan yang baru) 
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Pendapatan negara dan hibah dalam APBN TA 2016 sebesar Rpl.822.545,9 
miliar, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rpl.820.514,1 miliar 
dan penerimaan hibah sebesar Rp2.031,8 miliar. Penerimaan Dalam Negeri 
terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rpl.546.664,6 miliar. Sedangkan 
untuk PNBP sebesar Rp273.849,4 miliar. 

Belanja Negara dalam tahun 2016 adalah sebesar Rp2.095.724,7 miliar, terdiri 
dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.325.551,4 miliar, dan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770.173,3 miliar. 

Defisit Anggaran dalam tahun 2016 dari 2,46 persen dari PDB menjadi sebesar 
2,15 persen terhadap PDB atau sebesar Rp273.178,9 miliar. Defisit tersebut 
dibiayai melalui pembiayaan utang sebesar Rp330.884,8 miliar dan non utang 
sebesar negatif Rp57.705,9 miliar, atau melalui pembiayaan dalam negeri 
sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 
miliar. 

Seluru h  pendapat akhir Fraksi terhadap R U U  APBN TA 2016 dibacakan secara 
lengkap dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan 
Pemerintah dalam Rapat Paripurna,  tanggal 30 Oktober 2015, untuk disahkan 
menjadi undang- undang . 

5) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas PelaksanaanAPBN 
Tahun Anggaran 2014 

Pembahasan R U U  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 
anggaran 2014 d imulai da lam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015. Namun 
sehubungan dengan masa reses, maka pembahasan dilanjutkan dalam Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016. 

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini -Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014. Opini LKPP Tahun 2014 masih sama 
dengan opini LKPP Tahun 2013. Permasalahan yang ditemukan BPK dalam 
LKPP 2014 sebanyak 30 (tiga puluh), terdiri dari terkait Sistem Pengendalian 
Intern sebanyak 21 (dua pu luh satu) masalah, dan terkait Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan sebanyak 9 (sembilan)  masalah. Beberapa 
permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas opini wajar LKPP Tahun 
2014 antara lain :  permasalahan terkait pencatatan mutasi aset KKKS, Utang 
kepada Pihak  Ketiga, Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan permasalahan penyajian 
dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan h u k um kepada Pemerintah. Pada 
2014, terdapat 85 (delapan puluh lima) Laporan Keuangan Kementerian/ 
Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 
(LKBUN) yang diaudit dan diberikan Opin i  oleh BPK RI, serta LK BPK yang diaudit 
oleh Kantor Akuntan Pub l ik. Dari 86 (de lapan puluh enam)  LKKL, 62 (enam puluh 
dua) LKKL mendapat op in i  -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 17 (tujuh belas) 
LKKL mendapat opini -Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 7 (tujuh) LKKL 
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mendapat opini - Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), sedangkan LKBUN Tahun 
2014 mendapat opini WOP. 

Adapun hasil pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun anggaran 2014 yang merujuk pada hasil audit BPK atas LKPP Tahun 
2014 disikapi dan direspon secara kritis oleh fraksi DPR. DPR telah memberikan 
beberapa rekomendasi untuk pemerintah ditindaklanjuti, antara lain harus 
meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama yang masih mendapat 
opini -wajar dengan pengecualian atau - tidak menyatakan pendapat; harus 
menindaklanjuti rekomendasi BPK; melakukan monitoring penyerapan anggaran 
secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien ekonomis dan 
efektif. 

6) Pembahasan RUU ten tang Perubaban APBN Tahun Anggaran 2016 

Sesuai dengan Pasal 27 UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 182 UU No.17 Tahun 
2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (MD3), Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua 
DPR RI me la lui surat Norn or: R-37 /Pres/05/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal 
RUU tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 
(RUU APBN-P TA 2016) untuk dibahas dalam Sidang DPR guna mendapatkan 
persetujuan. Pengajuan RUU tersebut, telah disampaikan dalam Rapa! 
Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016. Dalam pembahasan RUU tersebut di atas, 
juga memperhatikan pertimbangan DPD RI. Adapun hasil pembahasan RUU 
Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut: 

1) Pengajuan RUU APBN-P TA 2016 oleh Pemerintah dimaksudkan agar 
langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN Tahun 2016 dapat segera 
dibahas bersama dengan DPR untuk kemudian ditetapkan, sehingga segera 
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan asumsi 
dasar dalam APBN Tahun 2016, terutama penurunan harga minyak dan 
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan perkiraan penurunan 
realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan 
komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016 
mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga me leb ihi 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Asumsi Dasar dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016: 
Pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rpl.786.225,0 miliar yang terdiri 
dari Penerimaan da lam Negeri Rpl.784.249,9 miliar dan Hibah Rpl.975,2 
miliar. Pendapatan da lam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 
Rpl.539.166,2 m i l iar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp245.083,6 miliar. Penerimaan Perpajakan, dengan tax ratio sebesar 12,86% 
turun dari 13,11% (termasuk SDA Migas dan pertambangan) terdiri dari PPh 
Non-Migas sebesar Rp819.496,8 miliar, PPh Migas sebesar Rp36.345,9 miliar, 
PPN sebesar Rp474.235,3 miliar, PBB sebesar Rp17.710,6 miliar, Cukai sebesar 
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Rp148.091,2 miliar, Pajak Lainnya sebesar Rp7.414,9 miliar, Bea Masuk sebesar 
Rp33.371,5 miliar, dan Bea Keluar sebesar Rp2.500,0 miliar. Sedangkan PNBP 
terdiri dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp68.688,l miliar, SDA Non-Migas 
sebesar Rp21.836,3 miliar, Pendapatan Laba BUMN sebesar Rp34.164,0 miliar, 
PNBP Lainnya sebesar Rp84.124,0 miliar dan BLU sebesar Rp36.271,2 miliar. 

Tabel 6. Asumsi Dasar dalam APBN-P TA 2016 

No Asumsi Tahun Anggaran 2016 

APBN RAPBN-P Kesepakatan 

1 Pertumbuhan ekonoml (%) 5,3 5,3 5,2 

2 lnflasi (%) 4,7 4,0 4,0 

3 Nila! Tukar (Rp/USD) 13.900,0 13.500,0 13.500,0 

4 Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,5 5,5 5,5 

5 Harga Minyak Mentah (USD/Barel) so.o 35,0 40,0 

6 Lifting Mlnyak Bumi (ribu 830,0 810,0 820,0 
barelfhari) 

7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara 1.155,0 1.115,0 1.150,0 
minyakfhari) 

8 Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu 1.985,0 1.925,0 1.970,0 
barelfhari) 

1) Belanja Negara. Belanja Negara dalam APBN-Perubahan TA 2016 disepakati 
sebesar Rp2.082.948,9 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rpl.306.696,0 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp776.252,9 miliar. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.306.696,0 miliar. 

2) Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rpl.786.225,0 miliar dan 
Belanja Negara sebesar Rp2.082.948,9 miliar maka disepakati besaran defisit 
dalam APBN- Perubahan TA 2016 adalah sebesar Rp296.723,9 mi l iar atau 2,35% 
dari PDB. Besaran defisit ini lebih tinggi dari APBN TA 2016 sebesar 2,15% 
dari PDB, namun lebih rendah dari RAPBN-Perubahan TA 2016 yang diajukan 
Pemerintah sebesar 2,48%. Adapun pembiayaan untuk menutup defisit terse but 
bersumber dari: (1) Pembiayaan Utang sebesar Rp365.729,0 m i l iar dan (2) 
Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp69.005,1 miliar. 

7) Pembicaraan Pendahuluan RAPBNTahun 2017 dan RKPTahun 2017 

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU No .17Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Pemerintah 
telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 
RAPBN 2017 kepada DPR pada tanggal 20 Mei 2016 da lam Rapat Paripurna. 
Kemudian berdasarkan Pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP 
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untuk dibahas dan disepakati bersarna dengan DPR RI. Untuk itu, Pernerintah 
juga telah rnenyarnpaikan RKP Tahun 2017 guna dibahas bersarna DPR. 

Berdasarkan UU tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD serta tata Tertib DPR RI, DPR 
rnelalui Badan Anggaran bertugas untuk rnelakukan pernbahasan Pernbicaraan 
Pendahuluan RAPBN, dan harus selesai paling larnbat pada bulanJul i .  Sedangkan 
Kornisi-Kornisi juga telah rnelakukan pernbahasan RKA K/L Tahun 2017 dan RKP 
Tahun 2017 dengan rnitra kerjanya. 

Hasil pernbahasan DPR rnelalui Badan Anggaran rnengenai Pernbicaraan 
Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 antara lain: 1) Terna RKP Tahun 2017 berikut 
penjabarannya; 2) Mernbahas asurnsi dasar RAPBN tahun 2017; 3) Target 
Pernbangunan Tahun 2017; 4) Terna a rah kebijakan fiscal 2017; S) Arah kebijakan 
urnurn perpajakan tahun 2017; 6) Kebijakan Urnurn Belanja Pernerintah Pusat 
tahun 2017; 7) Kebijakan Belanja K/L dalarn tahun 2017; dan 8) Kebijakan 
Belanja Non-K/L dalarn tahun 2017; 9) Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun 2017; 10) Arah kebijakan deficit anggaran negara tahun 2017. 
Berikut asurnsi dasar dalarn RAPBN 2017: 

Tabel 7. Asurnsi Dasar dalarn RAPBN TA 2017 

No Asumsi KEM &PPKF" Hasil Pembahasan 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 - 5,9 5,2 - 5,6 

2 lnflasi (%) 3,0-5,0 3,0-5,0 

3 Nilai Tukar (Rp/USS) 13.650,0 -13.900,0 13.300,0 -13.600,0 

4 Tiagkat Suku bunga SPN 3 Bin (%) 5,0 -6,0 5,0 - 6,0 

5 Harga Minyak/lCP (US$fbarel) 35,0 -45,0 40,0-55,0 

6 Lifti"lJ Minyak (ribu barelfhari) 740,0 - 760,0 750,0 - 790,0 

7 Lifti"lJ Gas Bumi (ribu bare! setara 1.050,0 -1.150,0 1.100,0 -1.200,0 

mlnyak/hari) 

8 Liftina Minyak clan Gas Bumi (ribu 1.790,0 -1.910,0 1.850,0 -1.990,0 

bare! setara mlnyak/hari) 

Sedangkan target pernbangunan dalarn tahun 2017 adalah: 

Tabel 8. Target Pembangunan TA 2017 

No Asumsi KEM&PPKF Hasil Pembahasan 

1 Pengangguran (%) 5,3 -5,6 5,3- 5,6 

2 Angka Kemlskinan (%) 9,5 -10,5 9,5 -10,5 
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3 Gini Rasio (indeks) 0,38 0,38 

4 lndeks Pembangunan Manusta 75,3 75,3 

(dengan perhltungan yang baru) 

*KEM & PPKF = Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan di 
tahun 2017, sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk 
menghasilkan perluasan kesempatan kerja. Dibutuhkan kesempatan kerja 
baru yang berkualitas, untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat 
menyerap tenaga kerja sebesar 300.000, sehingga TPT berada pada kisaran 
5,3-5,6 persen. Penurunan jumlah penganggur diharapkan membawa implikasi 
terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan di 
kisaran 9,5-10,5 persen. Sedangkan defisit anggaran direncanakan antara 1,9% 
- 2,5% terhadap PDB. 

8) Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun Anggaran 2016 
dan Perkiraan Realisasi Semester II APBN Tahun Anggaran 2016 

Sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 
tentang APBN Tahun Anggaran 2016, Pemerintah melalui Menteri Keuangan 
menyampaikan Surat Nomor S-605/MK.01/2016, tanggal 18 Juli  2016, 
perihal Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2016. Badan Anggaran 
DPR melakukan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II 
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 20-25 Juli 2016. Ada pun 
Hasil Pembahasan: 

1) Dalam Semester I tahun 2016, realisasi dan indikator ekonomi makro 

Tabel 9. Realisasi Semester I APBN TA 2016 

No lndikator Tahun Anggaran 2016 

APBNP Realisasi Semester I 

1 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,2 s.o- 

2 lnflasi (%) 4,0 3,5 

3 Nilai Tukar (Rp/USD) 13.500,0 13.420,0 

4 Tlngkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,5 5,7 

5 Harga Minyak Mentah (USD/Barel) 40 36 

6 Lifting Minyak Bumi (ribu 820 817 
barelfhari) 

7 Lifting Gas Bumi [ribu bare! setara 1.150 1.201 
minyak/hari) 
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secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 
2) Realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2016 mencapai 

Rp634,7 triliun (35,5 persen dari targetnya dalam APBN Perubahan 
tahun 2016). Realisasi tersebut bersumber dari: Penerimaan 
perpajakan mencapai Rp522,0 triliun (33,9 persen terhadap targetnya 
dalam APBNP tahun 2016); Realisasi PNBP mencapai Rpl12,l triliun 
(45,7 persen terhadap targetnya dalam APBN Perubahan tahun 2016); 
Pendapatan hibah sebesar Rp0,6 triliun atau 28,6 persen terhadap 
APBN Perubahan tahun 2016. Sedangkan realisasi belanja negara 
dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp865,4 triliun (41,5 persen 
terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2016). 

3) Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam semester I tahun 
2016 mencapai Rp384,0 triliun (49,5 persen terhadap pagunya dalam 
APBN Perubahan tahun 2016). 

Dengan berbagai perkembangan di atas, realisasi APBN Perubahan semester 
I tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp230,7 triliun (77,7 persen dari 
targetnya dalam APBNP tahun 2016) yang berarti menunjukkan peningkatan 
dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2015 
sebesar Rp84,3 triliun atau 37,9 persen dari target APBN Perubahan tahun 2015. 
Realisasi pembiayaan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp276,6 triliun 
(93,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016), dengan rincian sebagai 
berikut; a)Pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2016 mencapai negatif 
Rpl,2 triliun (1,7 persen dari targetnya dalam APBN Perubahan tahun 2016). 

Prognosis asumsi dasar ekonomi makro dalam semester II tahun 2016 adalah 
sebagai berikut: a) Pertumbuhan ekonomi pada semester kedua diharapkan 
dapat lebih tinggi dari semester sebelumnya, yaitu diperkirakan mencapai 5,3 
persen; b)Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 tersebut diperkirakan sebesar 
4,0 persen (yoy), atau sesuai dengan asumsinya dalam APBN Perubahan 
Tahun 2016. Pada semester kedua tahun 2016 nilai tukar rupiah diperkirakan 
masih bergerak fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun 2016 
diperkirakan stabil pada kisaran rata-rata Rpl3.580 per dolar AS, sehingga nilai 
tukar rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.500 
per dolar AS. 

Suku bunga SPN 3 bulan pada semester kedua tahun 2016 diperkirakan 
cenderung bergerak menurun seiring dengan dinamika posisi likuiditas global 
yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga acuan di AS. Pada semester 
kedua tahun 2016, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 
5,3 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN 
3 bulan diperkirakan mencapai 5,5 persen. 

Pada semester kedua tahun 2016, ICP diperkirakan berada pada kisaran rata 
rata US$44 per barel seiring dengan adanya peningkatan permintaan dunia 
terutama dari negara berkembang sehingga secara keseluruhan tahun 2016 
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rata-rata ICP mencapai US$40 per bare!. 

Kondisi harga ICP yang cenderung meningkat diharapkan memacu lifting minyak 
bumi pada semester kedua. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam 
semester pertama dan prediksi lifting dalam semester kedua tahun 2016, 
pemerintah optimis bahwa capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 
2016 diperkirakan dapat mencapai target 820 ribu barel per hari. Sementara 
itu, lifting gas Indonesia pada semester kedua 2016 masih menghadapi risiko 
rendahnya tingkat penyerapan uncontracted gas, sehingga diperkirakan 
mencapai rata-rata 1,10 juta bph. Dengan memperhitungkan realisasi lifting gas 
dalam semester pertama dan perkiraan pada semester kedua tersebut, maka 
rata- rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,15 
juta bph. 

Prognosis pendapatan negara dalam semester II tahun 2016 sebesar Rpl.151,5 
triliun atau 64,5 persen terhadap targetnya dalam APBNP tahun 2016, sehingga 
pendapatan Negara sampai dengan akhir tahun mencapai Rpl.786,2 triliun atau 
sama dengan yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2016. 
Prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2016 mencapai Rpl.217,6 
triliun, sehingga dalam keseluruhan tahun 2016, belanja negara sampai dengan 
akhir tahun diperkirakan mencapai Rp2.082,9 triliun atau sama dengan yang 
ditargetkan dalam APBNP tahun 2016. 

Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II tahun 2015 sebesar Rp825,4 
triliun atau 63,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016, sehingga dalam 
keseluruhan tahun 2016, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 
Rpl.306,7 triliun atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016. 
Prognosis belanja non K/L dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar 
Rp320,4 triliun (59,4 persen dari pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2016), 
sehingga dalam keseluruhan tahun 2016, diperkirakan mencapai Rp538,9 triliun 
atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016. 

Prognosis program pengelolaan subsidi dalam semester II tahun 2016 mencapai 
Rp105,4 triliun, sehingga pada akhir tahun 2016 realisasi program pengelolaan 
subsidi diperkirakan mencapai Rp177,8 triliun. 

Prognosis program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran 
bunga utang dalam Semester II tahun 2016 mencapai Rp104,0 triliun, sehingga 
sampai dengan akhir tahun 2016 program pengelolaan utang negara dalam 
rangka pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp191,2 triliun. Hal 
ini terutama dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan 
yang ditunjukkan dengan indikator-indikator ekonomi makro, seperti tingkat 
bunga SPN 3 bulan, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama 
dolar Amerika Serikat. 

Prognosis Transfer ke Dae rah dan Dana Desa semester II tahun 2016 diperkirakan 
mencapai Rp392,2 triliun atau 50,5 persen, sehingga realisasi pada akhir tahun 
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diperkirakan mencapai Rp776,3 triliun atau sama dengan yang ditargetkan 
dalam APBN Perubahan tahun 2016. Prognosis ini berdasarkan pada: (i) 
perbaikan kebijakan penyaluran yang antara lain merubah besaran dan periode 
waktu beberapa jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk perubahan 
pola penyaluran masing-masing jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 
disesuaikan dengan sifat penggunaan dana dan kebutuhan kas daerah dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan APBD, dan (ii) perbaikan sistem pelaporan, 
pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran beberapa jenis 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berbasis pada kinerja penyerapan di 
daerah. 
Prognosis APBN dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mengalami defisit 
sebesar Rp66,0 triliun atau sekitar 22,3 persen dari target APBN Perubahan 
tahun 2016 sehingga sampai akhir tahun 2016 diperkirakan keseluruhan 
mengalami defisit sebesar Rp296,7 triliun (2,35 persen terhadap PDB). 
Prognosis pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2016 diperkirakan 
sebesar Rp20,1 triliun, sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan 
mencapai Rp296, 7 triliun atau sama dengan yang ditargetkan dalam APBN 
Perubahantahun2016. 

9) Pembahasan RUU tentang PertanggungjawabanAtas PelaksanaanAPBN 
Tahun Anggaran 2015 

Pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaraan 2015 telah dimulai dengan Rapa! Paripurna tanggal 
28 Juni 2016, dengan Penyampaian Pokok-Pokok RUU tersebut oleh Menteri 
Keuangan RI. Kemudian dilanjutkan dengan Rapa! Paripurna tanggal 20 Juli 
2016 yakni agenda Fraksi DPR RI menyampaikan Pandangannya atas RUU 
tersebut. Kemudian tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi DPR RI pada 
Rapat Paripurna tanggal 25 Juli 2016. Sehubungan dengan Reses Masa Sidang 
V Tahun Sidang 2015-2016, maka pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan 
pada Masa Persidangan berikutnya Tahun Sidang 2016-2017. 
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C. Kinerja Fungsi Pengawasan 

Salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan yang memiliki makna utama 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang yang dilakukan 
oleh Pemerintah. Selain itu DPR juga melakukan pengawasan atas berbagai 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki dampak terhadap 
kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan 
DPR melalui RI berbagai bentuk seperti rapat-rapat (baik rapat kerja, rapat 
dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum), kunjungan kerja (kunjungan 
kerja spesifik dan kunjungan kerja reses), pembentukan Tim dan Panitia Kerja 
(Panja), pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan 
pejabat publik. Se lain itu, pelaksanaan fungsi pengawasanjuga dilakukan melalui 
penggunaan hak DPR seperti hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket 
(penyelidikan) dan hak menyatakan pendapat. Secara normatif pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPR sudah tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014. 

1) Tahun sidang 2014 - 2015 

Dal am kurun waktu Tahun Si dang 2014-2015, tahun pertama masa keanggotaan 
DPR periode 2014-2019, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan sedikit mengalami 
perlambatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini 
dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan atas kepentingan 
nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yaitu antara 
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Di samping itu, setiap AKO 
mengundang Menteri dan pejabat Eselon I untuk melakukan rapat-rapat di 
DPR tidak hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja 
di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di 
Kabinet Kerja. 

Dalam Tahun Sidang 2014-2015, DPR membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga 
puluh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan Panja dibentuk 
di AKO. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau 
DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus 
Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta; 
Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim 
lmplementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak 
Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan . 

1) Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan 
Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta 

Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan 
Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta sudah mulai dibentuk sejak 
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DPR pada periode 2004-2009. Kemudian kembali diperpanjang pada 
periode 2009 - 2014 dan periode 2014 - 2019 dengan alasan untuk 
memastikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, 
Papua, Papua Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan 
dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana yang 
menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerah-daerah tersebut 
sudah terbentuk dan dilaksanakan. 

Tim melakukan beberapa kali peninjauan ke lapangan. Pada kunjungan 
kerja pertama dilaksanakan ke Provinsi Aceh tanggal 23-24 Mei 2015, Tim 
Pemantau menaruh perhatian besar terhadap penanganan pengungsi 
Rohingya dan Bangladesh yang telah ditampung di Kota Langsa dan 
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Beberapa kesimpulan dari 
kunjungan kerja tersebut adalah pertama, Tim Pemantau memberikan 
apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang bergerak cepat untuk menampung 
pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Kedua, permasalahan pengungsi 
Rohingya dan Bangladesh merupakan permasalahan internasional, oleh 
karena itu Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk melibatkan 
dunia internasional dalam mengambil tindakan penanganan pengungsi 
terse but. Ketiga, Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk segera 
merumuskan kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh 
dan berkoordinasi dengan DPR dalam proses pengambilan keputusan 
penanganan pengungsi tersebut. 

Selanjutnya, adalah kunjungan ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Fakta 
yang didapat dari hasil Kunjungan ini antara lain pertama, Pemerintah 
Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat 
sama-sama memberikan penilaian bahwa peraturan pelaksana berupa 
Perdasi dan Perdasus yang menjadi perintah Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum 
seluruhnya disusun. Hingga saat ini jumlah Perdasus yang sudah disusun 
masih simpang siur. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sudah 5 
Perdasus dan 1 Perdasi yang disusun di Provinsi Papua Barat. Namun, 
DPR Papua Barat menyatakan baru ada 2 Perdasus dan 1 Perdasi yang 
disahkan, yaitu Perdasus tentang Tugas dan Kewenangan MRPB; Perdasus 
tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
MRPB; dan Perdasi tentang Lambang Daerah. Kedua, Pemerintah Provinsi 
Papua Barat menilai bahwa belum seluruhnya Peraturan Pemerintah 
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 disusun oleh 
Pemerintah Pusat turut menjadi andil tidak berjalannya Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana mestinya. Saat ini baru 1 PP yang 
disusun Pemerintah Pusat, yaitu PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dan 
diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan Pasal 19, Pasal 
21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 72 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan 2 PP lainnya yaitu PP No. 3 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) dan PP No. 19 Tahun 2010 tentang 
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Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagai pelaksanaan 
Pasal 18 ayat (4) merupakan PP yang berlaku untuk seluruh daerah di 
Indonesia. Hal ini dianggap tidak memiliki jiwa kekhususan yang dimaksud 
oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kendala yang dihadapi 
dalam penyusunan Perdasus dan Perdasi, adalah antara lain karena masih 
terdapat regulasi sektoral yang tumpang tindih dengan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 sehingga terdapat benturan antara perundang 
undangan nasional dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001. 

Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP Papua 
Barat meminta Pemerintah Pusat dapat duduk bersama dengan mereka 
dengan DPR sebagai fasilitator bagi terbukanya komunikasi Jakarta-Papua 
dalam kerangka otonomi khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan 
yang ada di Papua. Dialog dimaksud terkait dengan upaya percepatan 
pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Kunjungan selanjutnya adalah ke Provinsi DIY. Kunjungan kerja Tim 
Pemantau DPR RI ke Provinsi D.I. Vogyakarta dilaksanakan pada tanggal 
5-6 Juni 2015. Tim Pemantau DPR RI melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan UU Keistimewaan DIV karena UU Keistimewaan DIV 
telah memberikan perubahan dalam tata pemerintahan, kebudayaan, 
pertanahan, dan tata ruang di seluruh Provinsi DIY. Selain itu, berdasarkan 
pada Pasal 188 UUD N RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1950tentang Pembentukan Daerah lstimewa Yogyakarta, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah, dan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIV, Provinsi DIY merupakan 
daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus oleh 
negara dalam hal pemerintahan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, 
dan tata ruang. Hasil Kunjungan ini antara lain bahwa masih belum semua 
Perdais sebagaimana yang diamanatkan UU Keistimewaan DIV dapat 
ditetapkan. Adapun Perdais yang telah ditetapkan adalah Perdais DIV 
No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIV 
sebagaimana telah diubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2015; dan Perdais 
DIY No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, 
Kedudukan, Tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 
aspek substansi, mas ih ada perbedaan persepsi atas pemahaman atas 
UU No. 13 Tahun 2012 dan PMK No. 103/PMK.07 /2013 tentang tata 
cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan DIV, termasuk 
atas tahapan penyaluran dana keistimewaan (Danais). Terkait Raperdais 
Pertanahan, substansi yang diatur meliputi pertama, tanah kasultanan 
dan tanah kadipaten merupakan bagian dari pertanahan nasional. 
Kedua, Tanah kasultanan dan tanah kadipaten dilakukan inventarisasi, 
pendaftaran, sertifikasi, serta pemanfaatan oleh masyarakat. 
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2) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Tim Pengawas (Timwas} DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 02A/DPR 
Rl/111/2012-2013 tanggal 12 Februari 2013, efektif bekerja pada bulan 
Oktober 2013, serta telah diperpanjang masa tugasnya pada tahun 
2014. Timwas TKI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra dan 
beranggotakan 30 orang Anggota DPR yang berasal dari lintas komisi dan 
seluruh fraksi DPR. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga 
Kerja (Timwas TKI) telah melaksanakan tugas dari Oktober 2014 hingga 
penghujung 2014. Timwas TKI memiliki tugas utama yakni mengawasi dan 
memantau perlindungan TKI di luar negeri. 

Berdasarkan hasil pemantauan berbagai masalah yang ada, Timwas 
TKI merekomendasikan agar DPR segera menyelesaikan pembahasan 
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang- undang Nomor 
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri. RUU Perubahan ini hendaknya mengutamakan 
perbaikan sistem penempatan dan perlindungan di dalam negeri, karena 
sebagian besar permasalahan TKI bersumber di dalam negeri. Materi RUU 
yang perlu diperbaiki di antaranya kejelasan tugas dan fungsi kementerian 
atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap penempatan dan 
perlindungan TKI. Selain itu, peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam 
proses penempatan dan perlindungan TKI, demikian juga peningkatan 
pembinaan dan pengawasan terhadap TKI. 

Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI, DPR perlu menyelesaikan 
pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja 
Rumah Tangga (RUU PRT), serta melakukan ratifikasi terhadap berbagai 
konvensi seperti Konvensi I LO Nomor 189 tentang Domestic Worker, 
Konvensi Pekerja Maritim dan Konvensi ILO Nomor 181 tentang Urgensi 
Penyalur Tenaga Kerja Swasta. 

Terkait dengan fungsi pengawasan, Timwas TKI merekomendasikan 
setidaknya kepada 12 kementerian atau lembaga dan badan, selaku pihak 
yang berkepentingan dengan TKI, seperti kepada: 

(a) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasiTimwas merekomendasikan 
bahwa penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang 
pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Indonesia 
atau yang memiliki UU perlindungan tenaga kerja asing. Sesuai dengan 
Pasal 27 ayat 1 PPTKLN, Kemenakertrans harus melakukan pengawasan, 
monitoring, dan evaluasi terhadap PPTKIS yang terindikasi melakukan 
pelanggaran dan mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah secara 
rutin dan berkala kepada masyarakat luas, dan harus ditindak tegas bagi 
yang melanggar. Kemenakertrans juga harus memperbaiki sistem asuransi 
dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan. 
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(b) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI), Timwas TKI merekomendasikan agar segera menyusun sistem 
informasi dan data base TKI yang akurat dan terintegrasi secara online 

sehingga terdapat kesamaan data TKI yang bekerja di negara penempatan. 
BNP2TKI juga harus meningkatkan koordinasi dengan Kemenakertrans, 
terutama Dirjen Binapenta, sehingga kebijakan dan perlindungan TKI 
dapat berjalan lebih baik, termasuk menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan masalah penghentiaan pengiriman TKI ke kawasan Asia 
Pasifik dan Timur Tengah. 

3) Tim lmplementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

Tim lmplementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor: 12/DPR Rl/11/2014-2015 pada tanggal 9 Februari 
2015. Tim ini bertugas untuk memetakan pelaksanaan fungsi yang 
lebih diutamakan oleh DPR, guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif, 
dan berkualitas. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk mengawal 
implementasi reformasi DPR yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 42 Tahun 2014. 

Ruang lingkup reformasi DPR meliputi: aspek penguatan sistem 
kedewanan, aspek penguatan sistem pendukung, dan aspek kemandirian 
kelembagaan legislatif. Sebagai tahap awal implementasi reformasi, Tim 
memfokuskan pada aspek kemandirian kelembagaan legislatif, yaitu 
mengenai kemandirian anggaran, kemandirian pembenahan kepegawaian 
dan kemandirian pengelolaan sarana dan prasarana. Hal yang dipandang 
paling mendesak dan memungkinkan untuk segera dilaksanakan adalah 
menuju kemandirian pengelolaan sarana prasarana. 
Untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sarana prasarana 
ini diperlukan langkah awal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, 
Tim lmplementasi Reformasi DPR melakukan penguatan di bidang 
kelembagaan melalui 7 langkah: 

l. Membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi. Alun 
alun demokrasi akan menjadi tempat demonstrasi terbesar 
di Jakarta. Sebagai suatu plaza demokrasi, maka pelaksanaan 
demokrasi di alun- alun demokrasi tersebut sangat dilindungi 
sebagai mimbar demokrasi. 

2. Membangun museum dan perpustakaan. Pembangunan Museum 
akan menggunakan Gedung Bundar. 

3. Membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR 
sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi 
fasilitas publik yang ada. 
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4. Membangun Visitor Center, yang akan dikelola sebagai aktivitas 
menerima pengunjung harian dan harus berada di basement dalam 
area yang tertutup, terdiri dari restoran, toko souvenir, bank, dan 
travel. 

5. Membangun ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, 
Pusat Kajian APBN, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 
dan Pusat Penelitian. 

6. Membangun ruang Anggota dan Tenaga Ahli yang standard. 
7. lntegrasi kawasan, yaitu mengintegrasikan tempat tinggal Anggota 

dengan kantor kerja Anggota yang secara umum akan menjadi ikon 
baru di ibukota Negara, nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, 
baik WNI maupun WNA. 

Di luar tim-tim yang dibentuk oleh Pimpinan, ada satu isu yang sama 
yang menjadi sorotan pimpinan dan beberapa AKD dalam menjalankan 
fungsi pengawasan, yaitu segala hal terkait dengan persiapan Pemerintah 
menghadapi lebaran tahun 2015. Pimpinan dan AKD melakukan 
pengawasan mulai dari persiapan infrastruktur jalan, transportasi 
angkutan lebaran, pengawasan terhadap produk makanan dan minuman 
menjelang lebaran, ketersediaan BBM dan Elpiji persiapan lebaran, hingga 
harga bahan pangan menjelang lebaran. Pengawasan dilakukan melalui 
serangkaian RDP/RDPU ataupun kunjungan ke beberapa daerah. 

label 10. Daftar Panitia Kerja DPR RI Tahun Sidang 2014 - 2015 

,r 
. . . 

- 
- �  •  

. .  

'" 

1 Panja Renstra Alutsista TNI 

2 Panja Perumahan dan Pertanahan TNI 

3 Panja Kesejahteraan Prajurit TNI 
Komisi I 4 Panja Universal Service Obligation (USO) 

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Kemenkominfo 

5 Panja LPP RRI dan LPP TVRI 

1 Panja Aparatur Sipil Negara 

2 Panja Dana Desa 

Komisi II 3 Panja Otonomi 

4 Panja Pilkada 

5 Panja Pertanahan 

Komisi I l l  1 Panja Penegakan Hukum 
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1 Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provin- 
si (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, 
Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kepu- 
lauan Riau 

Komisi IV 2 Panja Pencemaran Laut 

3 Panja Perkebunan 

4 Panja Swasembada Pangan 

5 Panja Pengawasan Pupuk dan Benih 

1 Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kuali· 

Komisi V 
tas Penerbangan 
Nasional 

2 Panja Konektivitas Transportasi Laut 

1 Panja Pengawasan Pelaksanaan Penverta- 
an Modal Negara 
(PMN) I 

2 Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyerta· 

Komisi VI an Modal Negara (PMN) II 

3 Panja Aset BUMN 

4 Panja Free Trade Zone 
(Kawasan Perdagangan Bebas) 

5 Panja Gula Rafinasi 

Komisi VII 1 Panja Minyak dan Gas (Migas) 

2 Panja Mineral dan Batubara (Minerba) 

Komisi VIII 1 Panja Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji 
(BPIH) 

2 Panja Perlindungan Anak 

3 Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendl- 
dikan Islam 

4 Panja Manajemen Penanggulangan Ben- 
cana 

Komisi IX 1 Panja Kasus Anestesi 

2 Panja BPJS Kesehatan 

3 Panja Kesehatan Haji 

4 Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan 

Komisi X 1 Panja Bantuan Operasional Perguruan 
Tinggi Negeri 

2 Panja Program Indonesia Pintar (PIP) 

Komisi XI 1 Panja Penerimaan Negara 

BKKSAP 1 Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN 

2 Panja Sustainable Development Goals 
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Pada masa sidang ini, ada tiga panja pengawasan yang telah berhasil 
menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu: 

1) Panja Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH) 
Panja SPIH menghasilkan keputusan yang banyak ditunggu oleh 
masyarakat muslim Indonesia karena pada tahun 2015 biaya haji turun 
sebesar USD 502 (Lima Ratus Dua Dollar Amerika) dari rata-rata direct 
cost SPIH tahun 1435 H/2014 M sebesar USD3.219 (Tiga Ribu Dua Ratus 
Sembilan Selas Dolar Amerika). 

Se lain itu Panja SPIHjuga memutuskan penetapan biaya sewa pemondokan 
di Madinah sebesar SAR675 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Saudi Arabia 
Riyal) dengan menggunakan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan 
ke dalam indirect cost SPIH tahun 1436 H/2015 M, penetapan alokasi 
anggaran sofeguarding/contigency dalam indirect cost SPIH Tahun 1436 
H/2015 M sebesar Rpl00.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) yang 
dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan 
dollar Amerika dan force majeure, penetapan indirect cost SPIH tahun 
1436 H/2015 M sebesar Rp3.735.970.884.175,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus 
Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus 
Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), penetapan 
lokasi pemondokan di Makkah yaitu di Raudhah, Jarwal, Mahbas Jin, 
Misfalah, Aziziyah dan Syisyah, semua pemondokan jemaah haji selama 
di Madinah ditempatkan di wilayah Markaziyah, meniadakan komponen 
upgrade naqobah dalam indirect cost SPIH tahun 1436 H/2015 M, 
meminimalkan seat kosong dalam penerbangan haji, memperhatikan 
KSIH, Proses rekrutmen petugas haji dilaksanakan secara transparan 
dan profesional, calon jemaah haji lanjut usia (Lansia) diutamakan untuk 
mengisi sisa kuota haji, peningkatan mutu layanan kepada jemaah menjadi 
prioritas, melakukan audit kinerja, mempercepat proses penerbitan 
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Siaya Penyelenggaraan lbadah Haji 
(SPIH) tahun 1436 H/2015 M, dan meningkatkan pengawasan bersama 
pelaksanaan ibadah haji serta komunikasi dan sinergi antarberbagai pihak 
yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

2) Panja Kasus Anestesi 
Panja yang dibentuk karena adanya kasus meninggalnya 2 pasien di RS 
Siloam Karawaci yang diduga karena injeksi obat injeksi Buvanest Spinal 
0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCL) produksi lndustri Farmasi PT. Kai be 
Farma, Tbk. Kasus yang merupakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) ini 
telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Serdasarkan hasil beberapa 
kali RDP/RDPU dengan berbagai pihak (Menteri Kesehatan RI, Sadan POM 
RI; Sadan Pengawas Rumah Sakit/SPRS, Komite Nasional Keselamatan 
Pasien Rumah Sakit/KNKPRS, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 
lndonesia/PERSI, Manajemen RS Siloam Karawaci, Tim Keselamatan 
Pasien Rumah Sakit (TKPRS) RS Siloam Karawaci, Manajemen PT Kalbe 
Farma, tbk. serta bagian produksi dan quality control, Perhimpunan 
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Dokter Anestesi, lkatan Apoteker Indonesia (IAI), Asosiasi Farmasi 
Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia), International 
Pharmaethical Manufactories Group (IPMG) dan kunjungan kerja ke RS 
Siloam Karawaci dan PT. Kalbe Farma Tbk, kemudian Panja Kasus Anestesi 
Komisi IX memberikan rekomendasi: 

a) Kejadian ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga 
menjadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar 
terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau kejadian 
serupa baik di Rumah Sakit maupun di lndustri Obat. 

b] Mendesak Pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati 
hatian dan praduga tidak bersalah pada saat melakukan investigasi, 
sehingga tindak lanjut dan corrective action yang diambil akan 
tepat berdasarkan data yang valid dan bukan berdasarkan asumsi. 

c) Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan peninjauan 
terhadap berbagai aturan terkait obat look alike ond sound alike 

(LASA) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk proses 
produksi obat yang dilakukan pada lini yang sama untuk mencegah 
kemungkinan adanya human error dalam proses produksi. 

d) Mendesak Kementerian Kesehatan agar mengalokasikan anggaran 
sesuai perintah undang-undang kepada Badan Pengawas Rumah 
Sakit (BPRS) sehingga pengawasan terhadap rumah sakit lebih 
efektif. 

e) Meminta kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit serta Tim 
Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) Rumah Sakit Siloam 
Karawaci agar terus melaksanakan pengawasan keselamatan 
pasien secara rutin. 

f) Meminta PT. Kalbe Farma, Tbk, melakukan corrective action 
preventive action (CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM 
secepatnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus 
Anestesi Komisi IX DPR meminta BPOM untuk mencabut segel dan 
mengaktifl<an kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kembali. 

g) Meminta kepada Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi 
ketentuan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara 
konsisten sehingga pasien dapat terlindungi. 

3) Panja Manajemen Penanggulangan Bencana 
Panja Manajemen Penanggulangan Bencana menilai bahwa: 

1) BNPB sebagai unsur Pememerintah dan penanggung jawab utama 
dalam penanggulangan bencana sangat lemah dalam menjalankan 
tugas fungsinya. Sinergi BNPB dengan kementerian dan lembaga 
serta dengan pemerintah daerah juga kurang. 

2) Dalam manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan 
oleh BNPB dan sektor lain terkait serta BPBD di daerah belum 
optimal karena menghadapi kendala beberapa aspek yaitu aspek 
kebijakan, aspek kelembagaan, aspek anggaran, aspek regulasi, 
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aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan 
aspek perlindungan. 
Oleh karena itu, rekomendasi Panja Manajemen Penanggulangan 
Bencana adalah sebagai berikut: 

a) Aspek anggaran: 
» BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan 

RI untuk menghapus kebijakan bantuan sosial berpola 
hibah. 

» BNPB menyusun dan menyiapkan payung hukum sebagai 
dasar penentuan kebijakan anggaran untuk BPBD melalui 
DAK. 

» BNPB mengoptimalkan manfaat Dana Siap Pakai (DSP) 
dan dana kontijensi. 

» BNPB dan DPR segera menyetujui penggunaan dana on 
call (siap pakai) guna percepatan tanggap darurat. 

b] Aspek kebijakan: 
» BNPB perlu melakukan kajian pentingnya asuransi 

bencana. 
» BNPB berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam 

rangka menyusun peraturan presiden terkait penetapan 
status bencana. 

» Meningkatkan kerjasama NGO internasional serta seluruh 
komunitas penggiat penanggulangan bencana untuk 
bahu membahu menggalang kepedulian dan solidaritas 
kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana. 

» Segera disusun standar pelayanan minimum (SPM) 
nasional dan internasional bagi korban bencana dan 
terpenuhinya hak- hak dasar atas korban bencana. 

» Mengintegrasikan indeks risiko bencana dengan 
perencanaan dan program pengurangan risiko bencana 
dalam berbagai program pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah. 

c) Aspek kelembagaan: 
» BNPB meningkatan penguatan BPBD baik dari aspek 

SDM, Sarana Prasarana dan dukungan anggaran yang 
bersumber dari APBN. 

» BNPB membentuk Unit Pelaksana Teknis (UTPT) di 
beberapa daerah rawan bencana. 

» Penguatan BNPB dalam menjalankan fungsi koordinasi, 
komando dan pelaksana bersama Kementerian dan 
Lembaga yang terkait. 

» Meningkatkan kesiapsiagaan untuk melakukan tindakan 
tanggap darurat sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan 
tugas'pokok dan fungsi masing-masing. 
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d) Aspek regulasi: 
Komisi VII I  DPR akan menyiapkan Kajian dan Naskah 
akademik sebagai dasar penyusunan RUU usul inisiatif 
terhadap perubahan/amandemen/revisi Undang-Undang 
Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

e) Aspek sumber daya manusia 
Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan 
BNPB dan BPBD. 

f) Aspek Sarana dan Prasarana: 
BNPB meningkatkan dukungan ketersediaan sarana dan 
prasarana baik untuk pusat maupun daerah. 

g) Aspek peran serta masyarakat: 
» Sosialisasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Dae rah 

dalam rangka pengintegrasian dan kesinambungan 
program pengurangan risiko bencana. 

» Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan 
sosial korban bencana yang bersumber dari masyarakat. 

h) Aspek perlindungan: 
Perlunya penetapan standarisasi dan implementasi SPM 
dalam memberikan pelayanan bagi korban bencana. 

2) Tahun sidang 2015 - 2016 

Pada tahun sidang ini, pelaksanaan fungsi pengawasan lebih dinamis. Ada 
berbagai persoalan masyarakat yang menjadi isu nasional, dan hal tersebut 
segera ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk tim yang bertugas untuk 
melakukan pendalaman. Pada tahun sidang ini DPR RI memiliki 8 (delapan) 
Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR RI, yakni: 1) Tim Pengawas DPR RI 
tentang Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan DIV; 2) Tim Penguatan Diplomasi 
Parlemen; 3) Tim lmplementasi Reformasi DPR RI; 4) Tim Pengawas DPR RI 
terhadap Perlindungan TKI; S) Tim Pengawas Penyelenggaraan Jbadah Haji; 6) 
Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan 
(UP2DP); 7) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; 
dan 8) Tim Pengawas DPR RI tentang Vaksin Palsu. Selain itu ada beberapa 
panitia kerja (Panja) yang dibentuk di level komisi. 

1) Penggunaan Hak Angket 

Pad a tahun sidang ini DPR RI telah menggunakan hak angket dengan membentuk 
Pansus Pelindo I I .  Pansus Angket Pelindo II telah menyampaikan laporan 
sementara dalam Rapat Paripurna dan kemudian Rapat Paripurna menyepakati 
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untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket Pelindo II. Rekomendasi yang 
dihasilkan oleh Pansus berdasarkan laporan sementara yakni: 

a) membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo 
II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan 
menguntungkan pihak asing serta telah terjadi Strategic Transfer Pricing 
pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini 
putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination 
value. 

b] meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan 
atas adanya dugaan Conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan 
oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan 
dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku 
kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada pemerintah untuk 
memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) 
yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering 
yang merugikan keuangan negara. 

c) terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat 
merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan 
praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting), mempekerjakan 
kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja 
secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak 
sebagai akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak 
pengelolaan JICT. 

d) Pansus sangat merekomendasikan agar dijalankannya putusan Mahkamah 
Konstitusi No, 7 /PUU/Xll/2014 tentang Uji Materi Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan 
outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai pekerja 
tetap di Pelindo II dan JICT. 

e) Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk 
terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang 
mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada 
siapapun yang terlibat dan di institusi manapun. 

f) Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera 
memberhentikan Dirut Pelindo I I .  Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No 
19 Tahun 2003 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh 
saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham 
pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Pasal 
6 ayat 2 huruf a UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri 
BUMN merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara 
yang dipisahkan pada BUMN; 

g) Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa 
Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan 
yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian 
Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, 
dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 
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19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus 
sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak 
prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN. 

h) Hal yangjuga tidak kalah penting adalah, Pans us sangat merekomendasikan 
kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang 
dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan 
materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik 
bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, 
Bung Karna, justru terjadi, yakni: Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, 
bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain. 

2) Kinerja Tim Pengawas 
Tim yang ada pada tahun sidang ini sebagian merupakan tim lanjutan dari 
pelaksanaan pengawasan sebelumnya. Sebagian telah menyelesaikan tugas 
namun ada yang masih berlangsung hingga saat ini. Berikut beberapa tim 
pembahasan yang dilakukan oleh tim pengawas DPR. 

1) Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan DIV 
Tim ini merupakan lanjutan dari tim pengawasan yang dibentuk tahun 
sebelumnya, yaitu pada tahun sidang I 2014 - 2015. Untuk tahun sidang II 2015 
- 2016, rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh tim tersebut, yaitu: 

a) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Aceh 
Salah satu kegiatan Tim pada Tahun sidang 2015-2016 adalah 
melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan tujuan untuk mengetahui 
secara langsung permasalahan terkait pelaksanaan otonomi khusus 
(otsus) dan berdialog dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku 
kepentingan lainnya. Pada tanggal 17-19 Februari 2016, Tim 
melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, dengan tujuan utama 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan otsus terkait peraturan 
pelaksanaan sebagai amanat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (UUPA) dan penyerapan dana otsus. 

Beberapa kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari 
Tim pada kesempatan kunjungan kerja tersebut antara lain: 
(1) Dari 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang 
diamanatkan oleh UUPA, masih terdapat 3 (tiga) RPP yang belum 
ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping itu, beberapa PP yang sudah 
ditetapkan masih mengalami kendala dalam implementasinya dan 
perlu direvisi karena tidak sesuai dengan UUPA atau kesepakatan pada 
saat pembahasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. 
(2) Permasalahan dalam implementasi program otsus yang perlu 
memperoleh perhatian adalah masalah sinkronisasi program antara 
instansi vertikal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh serta 
koordinasi pelaksanaan program antara Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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b) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Papua 
DPR RI menyimpulkan hasil diskusi-diskusi dengan berbagai pihak 
terkait tentang Otonomi Khusus Papua antara lain: 
(1) Penyelesaian berbagai persoalan di Papua perlu melibatkan semua 
pihak baik pemerintah maupun parlemen. Semua pihak harus memiliki 
niat yang baik (good will) untuk menyelesaikan berbagai persoalan di 
Papua. 
(2) Perlu dilakukan dialog dengan melibatkan stakeholders terkait untuk 
membicarakan dan mendiskusikan berbagai persoalan di Papua beserta 
solusinya. Dialog dilakukan secara bottom up, dengan mendengarkan 
permasalahan, kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dari rakyat Papua. 

c) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus DIV 
Permasalahan pertanahan di DIV perlu ditinjau dari aspek filosofis, 
sosiologis, dan yuridisnya yang memang pada saat ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat. Kondisi dan politik 
hukum pertanahan di DIV dengan berlakunya UU No 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah lstimewa Vogyakarta (UUK) sudah 
berubah dari kebijakan reform berbalik arah menjadi counter reform. 
UUK hendaknya ditempatkan sebagai leks specialist derogat legi 
generalis dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
dengan pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan tetap 
mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 
Pokok Agraria (UUPA). Untuk mengatasi permasalahan pertanahan di 
DIV, maka perlu ada political will dari DPR RI berupa: 
(1) Mendorong status quo di Vogyakarta dengan menghentikan 
sementara administrasi pertanahan yang sudah dijalankan oleh 
Pemerintah Daerah DIV dan BPN, melakukan evaluasi mendasar dan 
review terhadap UUK dan pelaksanaannya, serta melakukan revisi 
terhadap UUK (jika diperlukan). 
(2) Mengimbau agar pelaksanaan kewenangan istimewa di bidang 
pertanahan dilaksanakan dengan mengacu pada UUPA. 

2) Tim lmplementasi Reformasi DPR RI 
Tim ini merupakan lanjutan dari tim yang dibentuk pada Tahun Sidang I, 2014- 
2015. Dalam tahun pertama kegiatan Tim lmplementasi Reformasi DPR RI 
terdapat beberapa capaian baik pada aspek kelembagaan DPR RI maupun pada 
sistem pendukung. Pada aspek kelembagaan telah dihasilkan dokumen rencana 
awal implementasi penataan kawasan Parlemen, menyenggarakan sayembara 
desain kawasan, dan telah dialokasikan anggaran dalam APBN untuk kebutuhan 
kegiatan impelemtasi awal. 

Pada aspek sistem pendukung, terdapat capaian antara lain pembentukan 
organisasi baru Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI melalui 
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Presiden tersebut dilanjutkan dengan 
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Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. 

3) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI 
Beberapa rekomendasi disampaikan oleh Tim Pengawas DPR RI terhadap 
Perlindungan TKI, antara lain: 

a) Timwas TKI akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dibagi 
menjadi 3 (tiga) Pokja, yaitu Pokja Masa Pra-Penempatan, Pokja 
Masa Penempatan, dan Pokja Masa Purna-Penempatan yang masing 
masing akan dipimpin oleh Wakil Ketua Timwas TKI. 

b) Seluruh hasil rekomendasi Tim Pengawas TKI akan dijadikan sebagai 
bahan masukan terhadap revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Ketenagakerjaan. 

4) Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan lbadah Haji 
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan lbadah Haji, bahwa ada tiga poin yang harus menjadi perhatian 
penyelenggara lbadah Haji, yaitu pembinaan, pelayanan, dan dan perlindungan. 
Untuk itu, Tim Pengawas Penyelenggaraan lbadah Haji mendukung Komisi VIII 
DPR RI untuk merekomendasikan beberapa hal terkait ketiga aspek tersebut, 
sebagai berikut: 

a) Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji, Komisi VI I I 
DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah RI melalui Kementerian 
Agama RI meningkatkan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah 
Arab Saudi. 

b) Kementerian Agama RI wajib membuat peraturan dan pedoman yang 
jelas mengenai rekrutmen petugas haji yang lebih berkompeten, 
sehingga dapat lebih melayani jemaah haji. 

c) Dalam bidang legislasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan lbadah Haji mendesak untuk dilakukan pergantian. 
Undang-Undang ini be lum mampu menjadi payung hukum yang 
memadai untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap 
jemaah haji yang optimal. Ketika perlindungan terhadap jemaah haji 
di Arab Saudi tidak optimal, misalnya, Undang-Undang ini belum 
memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan langkah 
langkah yang diperlukan, misalnya langkah-langkah diplomatik. 

5) Kinerja Panitia Kerja Komisi 
Pada tahun sidang ini, Panja di DPR RI yang dibentuk oleh komisi - komisi 
sebagian besar masih meneruskan kerja tahun persidangan lalu, namun ada 
juga komisi yang membentuk panja baru. Berikut merupakan daftar panja yang 
dibentuk tahun sidang 2015 -2016: 
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1 Panja Renstra Alutsista TNI 

2 Panja Perumahan dan Pertanahan TNI 

3 Panja Kesejahteraan Prajurit TNI 
Komisi I 

4 Panja Universal Service Obligation (USO) 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) Kemenkominfo 

5 Panja LPP RRI dan LPP TVRI 

Komisi II 1 Panja Aparatur Sipil Negara 

1 Panja PT. Mobile 8 Telecom TBK 

Komisi I l l  2 Panja PasarTuri 

3 Panja RS Sumber Waras 

1 Panja Perkebunan 

2 Panja Pengawasan Pupuk dan Benih 

3 Panja Swasembada Pangan 

4 Panja Pencemaran Laut 

5 Panja Alih Fungsi dan Perambahan Ka- 
wasan Hutan 

Komisi IV 6 Panja Kebakaran Hutan dan Lahan 

7 Panja Pangan dan Pupuk 

8 Panja Nelayan dan Pencemaran 

9 Panja HGU dan Alih Fungsi dan Kawasan 
Hutan 

10 Panja Perubahan Peruntukan Kawasan 
Hutan Dalam Revisi RTRW Provinsi 

1 Panja Konektivitas Transportasi Laut 
Komisi V 2 Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kuali- 

tas Penerbangan Nasional 

1 Panja Pelindo II 

2 Panja Aset BUMN 

3 Panja Gula 
Komisi VI 

Panja Pelaksanaan PMN 2015 4 

5 Panja Kawasan Perdagangan Bebas/ FTZ 

6 Panja PLN 

Komisi VII 1 Panja Minyak dan Gas (Migas) 

1 Panja Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji 
(BPIH) 2016 

Komisi VIII 
2 Panja Tata Kelola dan Anggaran 

Pendidikan Islam 
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1 Panja BPJS Kesehatan dan Penerima 
Bantuan luran 

2 Panja Pengupahan 

Komisi IX 3 Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan 

4 Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing 

5 Panja Pengawasan Peredaran Obat dan 
Vaksin 

1 Panja Bantuan Operasional Pendidikan 
Tinggi (BOPTN) 

2 Panja Program Indonesia Pinter (PIP) 

3 Panja Perfilman Nasional 

4 Panja Persiapan Asian Games XVIII tahun 
Komisi X 2018 (PAG) 

5 Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata 

6 Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi 

7 Panja Pendidikan Dokter Layanan Primer 
(PDLP) 

8 Panja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1 Panja Penerimaan Negara 2015 
Komisi XI 

Panja Pembiayaan dan Pengelolaan Utang 2 

Panja yang telah menyelesaikan tugasnya, telah menghasilkan rekomendasi 
yang ditujukan kepada mitra kerja Komisi untuk diperhatikan dan dilaksanakan 
dalam rangka menyempurnakan dan/atau memperbaiki kebijakan yang telah 
dihasilkannya di antaranya yaitu: 

a) Panja Tenaga Honorer Kategori II 
Panja rru merekomendasikan pemerintah untuk melakukan 
pengangkatan tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang 
menjadi PNS melalui verifikasi; mendukung pendanaan untuk 
rekruitmen tenaga honorer kategori II melalui dukungan anggaran 
tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan 
tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kementrian PAN RB dan BKN atau 
alternatif penyelesaian lainnya yang diperkenankan sesuai dengan 
peraturan perundangan; dan berkomitmen untuk menyelesaikan 
masalah tenaga honorer kategori II untuk mendapatkan jalan keluar 
dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang 
lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

b) Panja Perkebunan 
Rekomendasi Panja yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan 
oleh Pemerintah di antaranya segera menerbitkan peraturan pelaksana 
undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan, antara lain Peraturan Pemerintah 
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mengenai besaran pembatasan penanaman modal asing, skala usaha 
dan kondisi wilayah perkebunan. Panja Perkebunan juga meminta 
kepada pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan wajib memenuhi 
minimal 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal 
dari kebun yang diusahakan sendiri. 

c) Panja Pupuk dan Benih 
Panja ini menghasilkan rekomendasi, yang di antaranya adalah 
meminta pemerintah untuk menyusun kebutuhan benih serta pupuk 
bersubsidi, dan melakukan kajian terhadap kartu pupuk bersubsidi 
sebagai alat kontrol penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 
mekanisme by name by address. 

d) Panja Swasembada Pangan 
Panja Swasembada Pangan menghasilkan rekomendasi, di antaranya 
meminta kepada Perum BU LOG membenahi distribusi dan penyaluran 
Raskin dengan tepat sasaran dan berkualitas, serta mengutamakan 
pengadaan produksi dalam negeri; dan menjalankan penugasan oleh 
Pemerintah terhadap tambahan kebutuhan jagung dan komoditas 
pangan strategis lainnya melalui mekanisme importasi satu pintu, jika 
ketersediaan jagung dan komoditas pangan strategis lainnya di dalam 
negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. 

e) Panja Pencemaran Laut 
Panja Pencemaran Laut merekomendasikan beberapa hal, di antaranya 
meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerjasama dengan 
aparat Kepolisian dan Kejaksaan untuk menegakan aturan yang 
berlaku, dan jika diperlukan mencabut ijin dari industri yang secara 
sengaja mencemarkan lingkungan dan pesisir laut; dan mengkaji ulang 
Studi RKL/RPL atau AMDAL perusahaan industri melalui pendekatan 
kajian resiko lingkungan (eco/ogico/ risk assessment) secara konservatif 
dan ilmiah. Sela in itu, Panja meminta kepada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir yang terkena 
dampak, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan 
pemasar ikan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan wilayah 
pesisir laut. 

f) Panja Alih Fungsi dan Perambahan Kawasan Hutan 
Panja mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
serta penegak hukum terkait untuk dapat melaksanakan penegakan 
hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahan perkebunan 
dan pertambangan sehubungan kegiatan usaha tanpa izin Menteri 
yang dilakukan di dalam kawasan hutan serta pemberian izin usaha 
yang dilakukan oleh pejabat terkait. 
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g) Panja Keselamatan, Kemananan dan Kualitas Penerbangan 
Panja ini mengeluarkan puluhan poin Rekomendasi yang berisi berbagai 
upaya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas 
penerbangan, di antaranya yaitu: 

(a) Untuk Pemerintah, Kementerian Perhubungan dan Ditjen 
Perhubungan Udara, di antaranya, Panja mendesak Kementerian 
Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara untuk membuat 
roadmap audit FAA menjadi Kategori 1 (satu) dan mendesak 
Pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan penerbangan 
perintis, mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada 
rute tersebut. 

(b) Untuk kebandarudaraan, di antaranya, Panja mendesak 
Pemerintah selaku regulator segera melakukan proses sertifikasi 
seluruh Bandar Udara di sisi udara dan sisi darat sesuai dengan 
Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
dan ketentuan /CAO Document 9774, CASR 139, serta peraturan 
terkait lainnya yang berlaku. Panja juga mendesak Pemerintah, 
Otoritas Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk 
melakukan peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan 
penerbangan termasuk Radar, ILS (Instrument Landing System). 
navigasi, dll di seluruh bandara. Panja mendesak Pemerintah 
selaku regulator meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
lnspektur dengan menerapkan sistem quality assurance, 
menempatkan personil -the right person on the right place 
dan melakukan baik yang menyangkut SOP, pelatihan, personel 
dan implementasinya dilapangan. Panja selanjutnya mendesak 
Otoritas Bandara untuk membuat regulasi tentang management 
crisis di seluruh bandara di Indonesia. 

(c) Untuk kenavigasian, di antaranya, Panja mendesak lembaga 
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk 
melakukan full audit compliance sesuai dengan !CAO dokumen 
dalam hal sumber daya manusia, teknologi dan regulasi yang 
mencakupevaluasi kalibrasi peralatan navigasi di seluruh wilayah 
Indonesia dan dilakukan perhitungan ulang jumlah armada, 
pilot dan tenaga teknisi untuk kalibrasi secara komprehensif. 
Panja mendesak lembaga penyelenggara pelayanan navigasi 
penerbangan untuk melakukan penyesuaian peralatan 
teknologi navigasi dan personil. Agar mampu bersaing dengan 
sistem navigasi Negara lain. 

(d) Untuk Operator Maskapai Penerbangan, di antaranya 
Panja mendesak Pemerintah untuk dapat melakukan 
pemeriksaankesehatan/medical eksamination tenaga awak 
pesawat (pilot, co-pilot, pramugara /pramugari) di rumah sakit 
atau klinik yang memiliki tenaga medis ahli penerbangan dan 
telah dilakukan sertifikasi di daerah, sehingga tidak lagi terpusat 
di Jakarta. Panja juga mendesak Pemerintah untuk menjadikan 
ALAR {Approach Landing Accident Reduction) menjadi bagian 
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dari Mandatory Training bagi setiap operator maskapai 
penerbangan. 

h) Panja Pelindo II 
Rekomendasi Panja PT Pelindo II di antaranya meminta Badan Pemeriksa 
Keuangan untuk segera melakukan audit investigasi terhadap akibat 
yang ditimbulkan dari Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa atas 
pengelolaan JICT pada tanggal 5 Agustus 2014 dan kepada Menteri 
BUMN RI untuk segera menindaklanjuti temuan hasil tersebut, antara lain 
sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 
48/AUDITAMA VII/PDTI/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015. 

i) Panja BPJS Kesehatan dan Penerimaan Bantuan luran 
Ada pun rekomendasiyangdisampaikan Panja iniantara lain: Panja meminta 
pemerintah untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh, antara 
lain terhadap dana kapitasi, biaya operasional BPJS Kesehatan, Dana 
Jaminan Sosial yang berasal dari APBN, dan kepesertaan PBI. Panja juga 
mendesak kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap sistem tarif INA CBGs melakukan rasionalisasi 
terhadap tarif INA-CBGs, yaitu dengan cara mempersempit kesenjangan 
tarif antar tipe RS pemerintah, memberikan perbedaan standar tarif RS 
swasta, dan reklasifikasi kasus penyakit pad a setiap case mix group secara 
berkesinambungan. Selain itu, Panja meminta Kementerian Kesehatan 
untuk melakukan pengawasan secara intensif kepada daerah yang belum 
melakukan integrasi jamkesda ke dalam program JKN. Panja mendesak 
Kementerian Kesehatan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah 
agar memberdayakan potensi daerah untuk peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

j) Panja Program Indonesia Pintar (PIP) 
Beberapa rekomendasi dari Panja PIP antara lain: Data perencanaan 
penyaluran PIP di tahun 2016 harus sudah final pada tahun 2015, agar 
pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai dengan tahun anggaran; 
Kemendikbud RI perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pendataan calon penerima 
PIP, khususnya mengenai anak usia sekolah yang tidak bersekolah; dan 
Kemendikbud RI harus melakukan evaluasi terhadap PT. BNI, Tbk dan PT. 
BRl,Tbk, khususnya terkait pelayanan pencairan PIP kepada siswa atau 
anak usia sekolah agar dapat lebih la near, tepat waktu dan tepat sasaran. 
Selain itu penyaluran PIP dapat dilakukan oleh Bank daerah dan kantor 
pas untuk daerah-daerah tertentu. 

k) Panja Penerimaan Negara Tahun 2015 
Melesetnya target penerimaan negara dari sektor perpajakan, bea cukai 
dan PNBP diperparah dengan lemahnya infrastuktur teknologi informasi 
yang dimiliki kementrian keuangan menjadi latar belakang pembentukan 
Panja Penerimaan Negara Tahun 2015. Berdasarkan penelaahan dan 
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analisis terhadap data, informasi serta permasalahan yang dihimpun 
melalui kegiatan kajian internal, rapat-rapat dan kunjungan kerja spesifik, 
maka Panja Penerimaan Negara Tahun 2015 merekomendasikan: 

(a) meminta kepada Pemerintah untuk APBN Tahun Anggaran 
2016 harus lebih realistis dalam menetapkan target-target 
penerimaan negara baik yang bersumber dari sektor perpajakan 
maupun non pajak; 

(b) apabila target penerimaan negara tidak tercapai sesuai target 
dalam APBN, Panja Penerimaan Negara meminta kepada 
Pemerintah untuk tidak menutup kebutuhan anggaran dengan 
melakukan penambahan utang baru, melainkan melakukan 
penyesuaian terhadap belanja di Kementerian/Lembaga; 

(c) meminta kepada Pemerintah untuk menetapkan rencana 
anggaran yang lebih realistis baik dalam penerimaan maupun 
belanja sehingga dapat menekan angka defisit anggaran. 
Panja juga meminta agar utang untuk menutup defisit harus 
dipergunakan untuk kegiatan belanja yang produktif; 

(d) meminta kepada Pemerintah dalam permasalahan klasifikasi 
terkait produk turunan CPO yang bernilai rendah, untuk tidak 
memasukan produk terse but sebagai komoditi yang terkena Bea 
Keluar sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan; 

(e) merekomendasikan agar UU KUP masuk dalam prioritas 
prolegnas tahun 2016. Panja Penerimaan Negara melihat 
sistem Ekstra Effort yang sudah ada di bidang Perpajakan, 
Bea dan Cukai, PNBP serta regulasinya, masih terlihat lemah. 
Oleh karena itu, perlu perbaikan undang-undang KUP untuk 
membangun perpajakan yang baik, dan perbaikan terhadap 
SOM; 

(f) Kebijakan pajak diarahkan untuk pemenuhan anggaran yang 
berkesinambungan. Namun demikian penarikan pajak jangan 
sampai menghambat kinerja ekonomi melainkan harus dapat 
menstimulus pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal 
tersebut, Panja Penerimaan Negara meminta kepada DJP untuk 
bertindak lebih profesional dengan tidak membuat kebijakan 
yang meresahkan dan membingungkan dunia usaha, sehingga 
tercipta suasana yang lebih kondusif bagi dunia usaha sebagai 
upaya mengoptimalisasi penerimaan pajak; 

(g) meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan dan 
memaksimalkan kontribusi yang berasal dari PNBP baik dari 
Penerimaan SDA, Pendapatan Bagian Laba BUMN, maupun 
Pendapatan BLU. Terutama BLU yang ada di Batam, Senayan, 
Sabang, Kemayoran dan lain lain; 

(h) meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi 
penerimaan yang berasal dari PNBP agar dapat memberikan 
kontribusi yang lebih maksimal dalam penerimaan Negara; dan 

(i) mendukung peningkatan anggaran DJP untuk pemberian 
insentif pegawai dan pengembangan teknologi informasi. 



Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja dan 
produktivitas pegawai pajak yang merupakan garda terdepan 
dalam penerimaan negara. Namun demikian Panja Penerimaan 
Negara masih melihat terjadinya pelanggaran yang dilakukan 
oleh pegawai pajak atau oknum pajak di beberapa area 
tertentu. Untuk itu, Panja meminta agar dilakukan pengawasan 
yang lebih ketat terhadap pegawai pajak atau oknum pajak yang 
tidak bekerja dengan baik dengan memberikan hukuman sesuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Gambar 1. Beberapa Kinerja Komisi-Komisi DPR RI selama 2016 
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Pengangkatan Pejabat Publik 

Kinerja DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam 
keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan 
selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang 
diusulkan. Model seleksi semacam itujuga dikombinasikan dengan pertimbangan 
politis secara demokratis terkait aspirasi yang berkembang. Proses seleksi ini 
mengedepankan prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan nama 
nama calon pejabat publik melalui media massa, untuk memperoleh tanggapan 
publik. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka memberikan persetujuan dan 
pertimbanganatas usu Ian penga ngkatan peja bat publikya itu: Panglima TN I, Kepa la 
Badan lntelijen Negara, Anggota Komisi Yudisial, Pimpinan KPK, Kapolri, Calon 
Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021, Calon Dewan Pengawas (Dewas) 
LPP RRI Periode 2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, 
Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner Komisi 
Penyiaran Indonesia periode 2016-2019, Pemilihan Komisioner Ombudsman 
2016 - 2021, Pemilihan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
2017 - 2022, Komisioner KPU 2017 - 2022, Komisioner Bawaslu 2017 - 2022, 
Komisioner DKPP 2017 - 2022 dll. 

Selain itu, DPR RI melalui Komisi juga telah memberikan pertimbangan 
terhadap 33 (tiga puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
(LBBP) RI untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi lnternasional, pemberian 
kewarganegaraan serta pemberian amnesti dan abolisi, 
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D. Kinerja Diplomasi Parlemen 

Diplomasi parlemen merupakan amanat undang-undang 42 tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pasal 69 ayat (2), bahwa ketiga 
fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam 
kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah 
dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. lni artinya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan DPR RI tentang 
Tata Tertib Tahun 2014, Pasal 219 ayat (1), DPR ikut berperan serta dalam upaya 
diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. lni artinya juga, DPR memiliki 
peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 
melalui aktifitas diplomasi parlemen. 

Aktivitas tersebut dilakukan, antara lain, melalui partisipasi delegasi DPR RI 
dalam pertemuan- pertemuan fora antar-parlemen, baik tingkat regional 
maupun global, seperti ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA), Asian 
Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), 
Parliamentary Union Of the 0/C Member States {PU/CJ, don Inter-Parliamentary 
Union {IPU), maupun di sejumlah organisasi global yang melibatkan parlemen 
seperti PBB, World Bank, IMF, WTO, OECD, dimana sejumlah isu internasional 
yang mempunyai dampak besar di dalam negeri menjadi agenda pembahasan 
para anggota parlemen dari berbagai negara. 

1) Perjuangan lsu-isu lnternasional 

Melalui forum antar-parlemen dan non parlemen tersebut, delegasi DPR RI selalu 
berupaya membangun komunikasi dan interaksi dengan delegasi parlemen 
negara-negara sahabat, dan berbagai stakeholder terutama untuk merespon 
isu-lsu internasional yang menjadi perhatian bersama. lsu-isu internasional 
yang menjadi perhatian DPR RI, diantaranya adalah: 

a) lsu Palestina 
Keberadaan negara Palestina yang berdaulat penuh dan terbebas 
dari penjajahan Israel terus disuarakan oleh DPR RI dalam berbagai 
kesempatan aktivitas diplomasi parlemen, misalnya pada pertemuan 
PUIC di Baghdad, lrak, Januari 2016. Di pertemuan PU IC tersebut delegasi 
DPR RI, antara lain, meminta semua negara di dunia untuk mengakui 
negara Palestina, membentuk komisi tetap Palestina (khususnya di setiap 
parlemen negara PUIC), dan menjamin per l indungan rakyat Palestina. 
Delegasi GKSB Parlemen lndonesia-Palestina pada Juli 2016 juga telah 
melakukan kunjungan ke Amman, Yordania, dan melakukan pertemuan 
dengan Parlemen Palestina dalam rangka peningkatan hubungan bilateral 
dan juga wujud dukungan DPR RI atas perjuangan kemerdekaan Palestina. 
Pertemuan ini awalnya akan dilakukan di Ramallah, namun terhalang oleh 
aksi dan kebijakan Israel yang membatasi pertemuan tersebut dilakukan 
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di wilayah Palestina. Sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam mendukung 
perjuangan kemerdekaan Palestina, saat ini DPR RI menjadi anggota tetap 
Komisi Middle East Questions di IPU. 

b) Penanganan Pengungsi 
lsu pengungsi juga menjadi sorotan DPR RI, seperti terlihat dalam 
Sidang ke-133 IPU di Jenewa, Swiss, Oktober 2015. Di forum antar 
parlemen tersebut delegasi DPR RI menyoroti soal pengungsi yang lari 
dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, 
Afrika, hingga Asia Tenggara. Delegasi DPR RI berpandangan bahwa 
dibutuhkan kesepakatan dan komitmen yang kuat dari negara-negara 
di dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi, dan mendesak negara 
pihak dari Konvensi Pengungsi untuk secara penuh mengintegrasikan 
pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi. Walaupun 
bukan negara pihak dari Konvensi, DPR RI berpandangan Indonesia 
telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Sebagai 
bagian dari keseriusan DPR RI dalam merespon isu-isu kemanusiaan, 
termasuk masalah pengungsi, DPR RI aktif menjadi anggota tetap Komisi 
International Humanitarian Laws di IPU. 

c) Terorisme 
Aksi-aksi terorisme yang masih marak terjadi di berbagai kawasan dunia 
juga tidak luput dari perhatian DPR RI. DPR RI berpandangan, terorisme 
dalam berbagai bentuk dan manifestasinya menjadi salah satu perlawanan 
terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta membawa dampak serius 
terhadap komunitas internasional dan pembangunan sosial dan ekonomi. 
Terorisme tidak terkait agama, negara, penduduk atau etnis tertentu. Bagi 
DPR RI, yang harus diwaspadai adalah tumbuhnya kelompok terorisme 
atau sel terorisme melalui perekrutan anggota baru, dan oleh karena itu, 
negara-negara harus saling berkoordinasi dan melakukan langkah aksi 
global dalam memerangi penyebaran sel terorisme. Sikap DPR RI terkait 
isu terorisme tersebut dikemukakan delegasi DPR RI, antara lain dalam 
Sidang APPF di Quito, Ekuador, Januari 2015, dan dalam pertemuan 
Parlemen Asia-Eropa di Ulanbaatar, Mongolia, April 2016. Sikap DPR RI 
terhadap isu terorisme juga kerap dikemukakan dalam forum-forum 
antarparlemen lainnya. 

d) Tata Perdagangan dunia 
DPR RI juga menyuarakan kepentingan ekonomi dan perdagangan 
Indonesia di fora internasional, seperti halnya yang dilakukan delegasi 
DPR RI dalam sidang Public Forum WTO, Oktober 2015, dan Parliamentary 
Conference on the WTO, Juni 2016 di Jenewa, Swiss. DPR RI berpandangan, 
WTO selayaknya tidak tersandera oleh tarik menarik kepentingan antara 
negara anggota. Tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan 
negara berkembang menjadikan progress perundingan WTO berjalan 
sangat lamban dan sulit untuk menghasilkan teks modalitas yang menjadi 
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dasar single undertaking. Indonesia melalui G-20 dapat mendorong 
alternatif proposal untuk menjembatani perbedaan posisi runding terkait 
isu-isu sensitif, namun tanpa mengorbankan kepentingan negara-negara 
berkembang dan negara-negara paling terbelakang (least-developed 
countries/LDCs). DPR RI berpandangan bahwa dimensi pembangunan 
tetap harus menjadi bagian penting dalam tata perdagangan dunia. 
Tata perdagangan dunia tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDGs) yang kinitelah menjadi agenda pembangunan global. 
Selanjutnya, DPR RI berpandangan bahwa tata perdagangan multilateral 
di bawah kendali WTO selayaknya tidak memandang perdagangan dari 
dimensi gender-neutral dan membawa dampak yang sama bagi laki-laki 
dan perempuan. Atas peran DPR RI dalam menyuarakan eliminasi praktek 
praktek bias gender dalam perdagangan internasional, pengarusutamaan 
gender kini menjadi salah satu agenda PCWTO. 

e) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
Setelah disepakati pada September 2015 oleh sekitar 139 negara di PBB, 
dengan proses negosiasi yang cukup inklusif, SDGs kini menjadi agenda 
pembangunan global yang meliputi isu sosial, ekonomi dan lingkungan 
hidup dengan 17 tujuan dan 169 indikator untuk dicapai sampai dengan 
tahun 2030. Berbeda dengan agenda pembangunan sebelumnya, SDGs 
menekankan pentingnya membahas mekanisme pendanaan, ketersediaan 
data komprehensif, monitoring dan pentingnya pelibatan seluruh 
pemangku kepentingan dalam proses dan pelaksanaannya. Parlemen 
mendapat peran penting di agenda pembangunan global ini dengan 
mendorong legislasi yang tepat dan penganggaraannya, serta memonitor 
pelaksanaannya. Melalui aktivitasdiplomasi parlemen di fora internasional, 
salah satunya di IPU, DPR RI kerap menyuarakan pentingnya pencapaian 
SDGs. Terkait SDGs, BKSAP telah mempunyai Panja SDGs. Atas peran 
Panja SDGs, komunitas internasional baik IPU maupun PBB mengapresiasi 
peran aktif DPR RI dalam hal SDGs. Panja SDGs juga kerap menjadi keran 
diplomasi DPR RI dengan berbagi best practices dan berperan sebagai 
leading role mengenai bagaimana Parlemen dapat menindaklanjuti 
SDGs. Panja SDGs juga menjalin beragam kemitraan diplomasi baik 
antar-parlemen dengan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam hal 
penguatan means of implementation ke sejumlah parlemen (Hungaria, 
Meksiko, Norwegia) maupun dengan pihak-pihak non-parlemen seperti 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), dan juga badan 
badan PBB seperti UNDP maupun UNORCID. DPR RI juga terdepan dalam 
menginisiasi resolusi terkait SDGs sebagai bentuk komitmen politik yang 
mengikat. Hal ini terlihat dari pengesahan resolusi Asian Parliamentary 
Assembly (APA) tahun 2015 terkait SDGs yang merupakan usulan DPR RI 
dan menjadi resolusi kali pertama yang membahas SDGs dalam organisasi 
terse but. 

f) Masyarakat Ekonomi ASEAN 
Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meleburkan diri dalam satu 
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komunitas ASEAN dengan terealisasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) maka peran DPR RI semakin signifikan untuk menopang kesiapan 
dan daya saing Indonesia. ASEAN merupakan cornerstone kebijakan 
luar negeri Indonesia sehingga DPR RI perlu mengambil peran di 
depan (take a lead) di antara parlemen-parlemen ASEAN lainnya untuk 
menjadikan MEA sebagai pendorong kemajuan ekonomi di tiap negara 
dan kawasan. Pada saat yang bersamaan, hal ini juga menjadi tantangan 
dan turut mewarnai aktivitas diplomasi DPR RI di ASEAN, khususnya 
untuk mengawal dan memastikan agar pelaksanaan MEA tidak merugikan 
kepentingan nasional Indonesia. Hal ini pula yang melatarbelakangi salah 
satu tujuan dibentuknya Panja MEA di BKSAP. Panja MEA berperan pula 
dalam menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia dengan cita-cita 
integrasi regional. Melalui peran diplomasi regional, terutama melalui 
ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI kerap menyuarakan 
kepentingan Indonesia sejalan dengan implementasi MEA di akhir tahun 
2015. Dalam hal ini, integrasi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 
produksi bersama harus memberikan dorongan bagi penguatan upaya 
regional dalam mempersempit kesenjangan diantara negara-negara 
anggota ASEAN. Selanjutnya, DPR RI berperan aktif mengkomunikasikan 
pula kepentingan-kepentingan dalam negeri dengan mitra-mitra wicara 
ASEAN yang telah menjalin kemitraan strategis baik dengan pemerintah 
maupun parlemen. 

g) Upaya Anti Korupsi 
Korupsi adalah kejahatan lintas-batas dan menuntut anggota parlemen 
untuk ikut aktif dalam advokasi perang terhadap korupsi, terutama setelah 
disahkannya Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003, yang 
memuat instrumen politik dan kerangka yang mengikat untuk memajukan 
upaya anti korupsi. Pemajuan upaya anti korupsi tersebut di antaranya 
adalah penanganan korupsi yang bersifat lintas batas, sehingga mau tidak 
mau Indonesia ikut aktif dalam aspek internasional anti korupsi. Setelah 
menyelenggarakan sidang Global Parliamentarians Against Corruption 
(GOPAC) di Yogyakarta pada bulan November 2015 dan mengambil ketua 
GOPAC untuk periode 2015 - 2017, kini DPR RI menjadi markas besar 
GOPAC selain kantor yang di Ottawa untuk menjalankan aktivitas GOPAC. 
Momentum ini juga telah dimanfaatkan oleh DPR RI untuk membangun 
kesamaan persepsi diantara parlemen negara-negara di dunia, seperti 
tertuang dalam Deklarasi Yogyakarta, yang memuat kesepakatan 
Parlemen-parlemen anggota GOPAC dalam menangani korupsi sebagai 
kejahatan lintas negara. Saat ini terdapat 57 anggota DPR RI yang secara 
sukarela mendeklarasikan sebagai anggota gugus tugas GOPAC Indonesia. 

h) Perubahan lklim 
lsu perubahan lklimjuga menjadi salah satu isu pentingyang mendapatkan 
perhatian dalam aktivitas diplomasi DPR RI. DPR RI memahami bahwa 
dalam menghadapi isu perubahan iklim dibutuhkan komitmen, tidak 
hanya dari pemerintah dan masyarakat melainkan juga dari Parlemen. 
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Oleh karena itu, pada bulan Februari 2016 di Paris, Perancis, DPR RI 
turut hadir dan berperan aktif mengikuti Parliamentary Meeting on 
the occasion of the United Nations Climate Change Conference. Pada 
konferensi ini, DPR RI bersama parlemen negara-negara lain saling 
berbagi informasi dan pengalaman terkait isu perubahan iklim dan 
penanganannya di masing-masing negara, serta membahas berbagai 
upaya yang harus dilakukan parlemen untuk memperkuat kebijakan 
negara dalam mengatasi perubahan iklim, di antaranya dengan terus 
mempromosikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan 
mendorong percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam 
kehidupan masyarakat sehari- hari. 

i) Perempuan dan Partisipasi Politik 
Keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik juga menjadi salah 
satu perhatian DPR RI di fora internasional. Pada saat menghadiri the 
High - Level Improving Women's Access to Leadership, What Works yang 
diselenggarakan oleh Organization for Economics Co- operation and 
Development (OECD) bulan Maret 2016 di Paris, Perancis, delegasi DPR 
RI menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya jumlah keterwakilan 
perempuan di Parlemen. Padahal memberikan kesempatan bagi para 
perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dan aman dalam bidang 
politik merupakan suatu hal yang penting agar dapat membuka ruang 
kontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam pandangan DPR RI, 
kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya keterwakilan tersebut, 
diantaranya adalah: masih terdapat persepsi bahwa politik merupakan 
arena laki-laki; masih terbatasnya pendidikan politik perempuan sehingga 
terdapat keterbatasan dalam perekrutan calon legislatif yang memiliki 
kapabilitas politik; dan masih kurangnya dukungan finansial yang diberikan 
kepada calon legislatif perempuan. Untuk itu, DPR RI berharap persoalan 
keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik menjadi perhatian 
bersama parlemen- parlemen di dunia. 

j) lsu Kedaulatan NKRI 
Mengingat kedaulatan NKRI tidak dapat ditawar dan martabat bangsa dan 
negara harus ditegakkan, DPR RI juga aktif dalam upaya mempertahankan 
NKRI melalui jalur diplomasi terhadap pihak-pihak di luar negeri yang 
mendukung gerakan separatisme. Sebagai contoh, telah diputuskan oleh 
BKSAP DPR RI untuk membentuk kaukus Pasifik Selatan sebagai focused 
group anggota DPR RI dalam mendorong diplomasi DPR RI ke negara 
negara Pasifik Selatan-yang menjadi anggota Melanesia Spearhead Group 
(MSG). Dengan adanya kaukus ini, Anggota DPR RI dapat secara terfokus 
membahas isu-isu yang relevan dengan negara-negara di Pasifik Selatan 
seperti perubahan iklim, kerja sama selatan-selatan dan lain sebagainya 
termasuk juga untuk mendiskusikan, mengantisipasi dan meng-counter 
beragam propaganda yang diajukan oleh United Liberation Movement 
for West Papua (ULMFWP) dan gerakan-gerakan separatis lainnya. DPR 
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RI juga bersikap aktif dalam hal menjaga kedaulatan dengan mengajukan 
surat protes kepada Ketua Partai Buruh lnggris maupun anggota parlemen 
lnggris yang tergabung dalam International Parliamentarians far West 
Papua (IPWP), yang secara terang-terangan mendukung gerakan Papua 
Merdeka, misalnya. 5elain gangguan terhadap kedaulatan geografis, 
Delegasi DPR RI juga melaksanakan diplomasi untuk mempertahankan 
kedaulatan hukum Indonesia. Di berbagai sidang internasional Delegasi 
DPR RI kerap beradu argumentasi dengan delegasi parlemen lain yang 
mempertanyakan, misalnya, pengenaan hukuman mati untuk kasus 
narkoba dan penenggelaman kapal nelayan a sing yang merugikan nelayan 
Indonesia. 

2) Diplomasi Bilateral 

Diplomasi parlemen juga dilakukan DPR RI secara bilateral melalui pertemuan 
pertemuan dengan parlemen negara-negara sahabat, baik pada saat menerima 
kunjungan delegasi parlemen negara-negara sahabat ke DPR RI maupun pada 
saat kunjungan delegasi DPR RI ke parlemen negara-negara sahabat. Aktivitas 
diplomasi parlemen secara bilateral ini, selain dimanfaatkan oleh DPR RI 
untuk membahas upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara, juga 
dimanfaatkan untuk membahas isu-isu internasional yang menjadi perhatian 
bersama. 
Beberapa aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral tersebut, diantaranya 
adalah: 

a. Pertemuan dengan Parlemen Italia saat GK58 DPR RI-Parlemen Italia 
berkunjung ke Italia bulan November 2015. Melalui pertemuan ini, 
kedua pihak (DPR RI dan Parlemen Italia) sepakat mendukung langkah 
langkah penguatan hubungan bilateral, diantaranya terungkap keinginan 
Italia untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang ditujukan untuk 
pasar domestik dan regional A5EAN. 5ebaliknya, delegasi DPR RI, 
mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengenali pengembangan 
UKM dan ekonomi kreatif Italia, hal ini dikarenakan pemerintah Indones ia 
juga sedang meningkatkan produk-produk ekonomi kreatifnya. lsu-isu 
internasional yang menjadi perhatian bersama, seperti terorisme dan 
gerakan 1515 yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional, 
juga menjadi bahasan kedua belah pihak. 

b. Pertemuan dengan Parlemen Lebanon saat GK58 DPR RI-Parlemen 
Lebanon berkunjung ke Lebanon pada bulan Desember 2015. Melalu i 
pertemuan ini DPR RI dan Parlemen Lebanon sepakat meningkatkan 
hubungan dan kerja sama bilateral, terlebih lagi kedua negara memil iki 
hubungan sejarah politik yang kuat, dengan Lebanon merupakan salah satu 
negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan secara 
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konsisten mendukung integritas wilayah NKRI. Sebaliknya, Indonesia 
juga konsisten mendukung terwujudnya perdamaian di Lebanon, seperti 
terlihat dari partisipasi pasukan perdamaian RI di Lebanon melalui United 
Nations Interim Farce in Lebanon (UNIFIL). Dalam pertemuan tersebut, 
kedua pihak juga membahas isu-isu aktual, di antaranya berkaitan dengan 
isu terorisme dan radikalisme dan sepakat untuk meningkatkan kerja 
sama dalam upaya pencegahannya di berbagai forum internasional. 

Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan melalui 
pertemuan-pertemuan dengan para duta besar negara sahabat yang 
berkunjung ke DPR RI, terutama untuk membicarakan hal- hal yang 
berkaitan dengan upaya peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja 
sama bilateral. Selain menerima para duta besar, DPR RI juga menerima 
kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan maupun pimpinan 
parlemen negara sahabat, diantaranya Perdana Menteri Timor Leste, 
Rui Maria de Araujo; Presiden Italia, Sergio Matarella; Ketua Parlemen 
Aljazair, Mohamed Larbi Quid Khelifa, Presiden Serbia, Tomislav Nikoliv; 
dan terakhir Presiden Ukraina, Petro Poroshenko. Pada kunjungan ini pun 
disampaikan keinginan dari masing-masing negara untuk memperkuat 
hubungan dan kerja sama bilateral. 

Dalam kerangka bilateral, DPR RI juga telah meresmikan pembentukan 49 
Grup Kerja Sama Bilateral {GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat. 
Maksud dan tujuan pembentukan GKSB adalah untuk mempererat 
hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara-negara sahabat dalam 
rangka pelaksanaan Diplomasi Parlemen. Berikut merupakan nama 
parlemen tersebut: Australia, Arab Saudi, Argentina, Austria, Azerbaijan, 
Belarusia, Bulgaria, Brazil, Bahrain, Chile, Ekuador, Hongaria, Italia, Iran, 
India, Jepang, Kanada, Kuba, Kuwait, Republik Rakyat Demokratik Korea 
(Korut). Republik Korea, Kroasia, Kosta Rika, Lebanon, Lithuania, Meksiko, 
Mongolia, Makedonia, Madagaskar, Maroko, Peru, Perancis, Palestina, 
Portugal, Polandia, Rusia, Rumania, Slowakia, Sudan, Serbia, Senegal, 
Selandia Baru, Tunisia, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Ukraina, 
Venezuela, Vanuatu dan Yunani. 

3} Forum - Forum lnternasional 

Sela in aktif da lam pembahasan isu-isu internasional dan juga kegiatan bilateral, 
DPR RI juga aktif dalam berbagai forum - forum internasional. Hal tersebut 
dalam rangka mengoptimalkan fungsi second track diplomasi. Beberapa forum 
dimana DPR RI aktif berperan adalah: IPU (lnter-Parliemantary Union), Asian 
Parliamentery Assembly, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Asia Pasific 
Parliamentary Forum, GOPAC (Global Organisation af Parliamentarians 
Against Corruption), MSEAP (Meeting of the Speakers of Eurasian Countries' 
Parliament, APPCED (Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment 
and Development) dan lain - lain. 
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Kinerja penguatan kelembagaan DPR menuju Parlemen Modern 

DPR Periode ini memiliki semangat untuk memperbaiki kinerja. Dalam upaya 
memperbaiki kinerja ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai Alat 
Kelengkapan DPR yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan 
DPR memulainya dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) DPR Tahun 
2015-2019. Renstra ini memuat Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program 
serta kegiatan yang akan dilakukan DPR selama 5 (lima) Tahun. Renstra juga 
memuat prioritas program dan kegiatan yang seiring dengan visi DPR yaitu 
"Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, 
dan kredibel", antara lain: memperkuat dukungan informasi yang dibutuhkan 
DPR dalam merumuskan kebijakan melalui pembentukan Badan Keahlian dan 
lnspektorat Utama. Esensi dari Renstra ini adalah bagaimana DPR menjadi 
lembaga perwakilan yang modern dan semakin dipercaya oleh publik. 
Konsep parlemen modern ini merupakan hasil kajian bersama antara DPR RI 
dengan Center for Election and Political Porty Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik 
Universitas Indonesia (CEPP FISIP UI). Konsep tersebut dikaji dan disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan DPR RI. 

DPR terus berusaha untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan 
sesuai dengan semangat mewujudkan parlemen modern. Salah satu upaya 
yang ditempuh adalah penguatan fungsi kehumasan. Penguatan ini penting 
karena humas merupakan penghubung pertama lembaga DPR dengan publik. 
Penguatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan pakar 
serta melengkapi sarana prasarana. Selain itu, DPRjuga melakukan perombakan 
struktur kehumasan di Setjen DPR RI untuk lebih meningkatkan kualitas 
kehumasan DPR RI. 

Komitmen peningkatan transparansi dan keterbukan juga diwujudkan dengan 
meningkatkan kualitas kanal informasi DPR RI mulai dari TV dan Radio Parlemen, 
Website, Focebook, Twitter, dll. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat 
yang membutuhkan informasi terkait dengan DPR. 

Tata Tertib DPR RI mengamanatkan kepada DPR RI untuk menyediakan ruang 
pub l ik guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyerapan aspirasi di daerah 
pemilihan melalui pembentukan rumah aspirasi. Rumah Aspirasi ada lah 
salah satu sarana untuk mendekatkan Anggota DPR RI dengan konstituennya. 
Untuk itu, BURT berusaha untuk mempersiapkannya dengan baik dengan 
melakukan penyusunan Pedoman Pengelolaan Rumah Aspirasi. Pedoman 
Pengelolaan Rumah Aspirasi ini mempunyai tujuan sebagai Pedoman bagi 
seluruh Anggota DPR RI dalam melaksanakan kegiatan Rumah Aspirasi dan 
Panduan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rumah Aspirasi. Untuk 
menyelesaikan pembahasan Pedoman ini, BURT sepakat untuk melakukan 
pembahasan bersama Menteri Keuangan terkait dengan mekanisme 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran rumah aspirasi. 

BURT memandang bahwa pelaksanaan tugas konstitusional Anggota DPR RI 
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harus didukung semua pihak. Mengingat kegiatan DPR RI di luar gedung dalam 
rangka kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi ke daerah pemilihan semakin 
meningkat maka kelancaran pelaksanaan tugas ini harus diutamakan. Oleh 
karena itu, BURT meminta sekretariat Jenderal DPR RI untuk menempatkan 
sumber daya manusia (SDM) gun a memberikan dukungan protokoler di bandara 
yang bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura. 

Mengawali pelaksanaan tugas dalam menyusun Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017, BURT menyusun dan menetapkan Arah 
Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2017. AKUPA Tahun 
2017 ini kemudian dijadikan acuan bagi Alat Kelengkapan DPR RI dan Sekretariat 
Jenderal DPR RI dalam menyusun dan merencanakan RKA yang akan diusulkan 
sebagai RKA DPR RI Tahun 2017. AKUPA Tahun 2017 juga merupakan alat 
untuk menjaga kepatutan DPR RI dalam mengajukan anggaran sehingga dapat 
mencerminkan suatu kebutuhan bukan keinginan. Satu hal yang baru dan 
merupakan kesepakatan BURT yang dibahas dalam rapat koordinasi Pimpinan 
DPR RI adalah mengenai jumlah hari yang dialokasikan dalam masa reses yaitu 
sebanyak 17 (tujuh belas) hari kalender. 

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi serta memastikan penggunaan 
anggaran DPR RI baik yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, Alat Kelengkapan 
DPR RI, maupun Sekretariat Jenderal DPR RI, maka BURT DPR RI sesuai dengan 
tugasnya melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan 
oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam bentuk pembahasan realisasi anggaran. 
Adapun hasil pembahasan realisasi anggaran DPR RI tahun 2015 menunjukkan 
bahwa dari DIPA sebesar Rp.5.191.668.688.000,- (lima triliun seratus sembilan 
puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan 
puluh delapan ribu rupiah) sampai Triwulan II telah direalisasikan sebesar 
32,11 persen, Triwulan I l l  sebesar 45,85 persen dan Triwulan IV mencapai 70,73 
persen. Berdasarkan hasil realisasi anggaran DPR RI tahun 2015 ini maka DPR 
RI harus dapat lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2016 yang 
pada dasarnya jumlah DIPA pada tahun 2016 ini tidakjauh berbeda dengan DIPA 
tahun 2015. 

Menindaklanjuti surat Pimpinan Sadan Anggaran Nomor AG/10855/DPR RI/ 
Vl/2016 terkait dengan penghematan belanja kementerian/lembaga Tahun 
Anggaran 2016, maka BURT telah melakukan pembahasan dan menyetujui 
penghematan anggaran belanja DPR RI Tahun Anggaran 2016 sebesar 
Rp.500.602.655.200,- sebagaimana surat Pimpinan Sadan Anggaran tersebut. 
Di samping itu, dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi, Setjen 
DPR melalui bidang kehumasan telah memberikan pelayanan informasi publik 
kepada masyarakat dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut: 

a) Penerimaan delegasi tamu adalah suatu kegiatan penerimaan 
delegasi masyarakat yang ingin mengetahui tentang tugas dan 
fungsi, kelembagaan dan mekanisme kerja DPR RI. Selain pemberian 
materi tentang kedewanan, delegasi/rombongan juga diajak untuk 
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melakukan tour building tempat bersejarah tentang gedung DPR 
RI dan peninjauan ruang kerja DPR RI. Sasaran dari kegiatan tamu 
edukasi adalah kelompok pelajar SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi 
serta masyarakat umum. 

b) Penyelenggaraan Pelayanan lnformasi Publik. Sebagai implementasi 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik, DPR RI sebagai badan telah menyiapkan perangkat 
dan infrastruktur untuk memberikan pelayanan informasi kepada 
masyarakat. Sebagai has ii kerja pelayanan informasi kepada masyarakat 
PPID DPR RI telah mendapatkan penghargaan dari Komisi lnformasi 
Pusat pada Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2014 sebagai badan 
publik yang sangat respon terhadap UU No. 14 Tahun 2008. 

c) Penyelenggaraan Parlemen Remaja. Sebagai upaya untuk membangun 
pendidikan politik, membangun semangat nasionalisme dan 
kebangsaan generasi mud a khususnya para pelajar Sekolah Menengah 
Atas, Humas DPR RI setiap tahun melakukan kegiatan Parlemen 
Remaja yang diikuti oleh 136 orang siswa SMA/MA, dimana setiap 
provinsi diwakili oleh 4 (empat) orang siswa. Secara rutin kegiatan ini 
telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun. 

d) Penyelenggaraan Parlemen Kampus. Kampus adalah tempat 
persemaian calon pemimpin bangsa, untuk itu para mahasiswa perlu 
dibekali pemahaman nilai nasionalisme kebangsaan dan pendidikan 
politik yang memadai. Untuk itu Humas DPR RI bekerjasama dengan 
kampus-kamus perguruan tinggi melakukan kegiatan parlemen 
kampus. Beberapa kampus yang telah menjalin kerjasama antara lain 
Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Jenderal Soedirman, 
dan Universitas Udayana. 

e) Pelaksanaan Media Ana lisis adalah untuk memperoleh penjelasan 
tentang trend berita (tone berita, isu, headline, jumlah berita, news 
maker) mengenai DPR RI yang bersumber dari media massa. 

f) Penguatan Pemberitaan DPR RI dari Newsroom menjadi Resource 
Center. 

g) Penguatan konten Majalah dan Buletin Parlementaria. Majalah dan 
bulletin parlementaria sebagai sarana dalam mengkomunikasikan 
kegiatan DPR RI kepada seluruh anggota dan publik. Saat ini oplah 
majalah dan buletin berjumlah 12.500 eksemplar yang didistribusikan 
kepada Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, Pejabat Setjen DPR RI, 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Keduataan 
Besar, dan sebagainya. 
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h) Pengelolaan Media Sosial dan Website. Media sosial dan website 

melaksanakan peran kehumasan parlemen di media sosial, 
memudahkan aksesibilitas publik terhadap DPR RI, melakukan rekam 
jejak peraturan perundang-undangan melalui website, menyajikan 
database aktivitas media sosial, serta melakukan monitoring media 
sosial dan website. Tujuan DPR menggunakan media sosial: 

(a) Meningkatkan Public Trust terhadap DPR RI. 
(b) Menciptakan lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan 

dengan rakyat. 
(c) Memberikan informasi yang up to date terkait dengan DPR 

RI. 
(d) Memberikan informasi langsung kepada masyarakat 

(komunikasi interaktif dan direct communication/ 
komunikasi langsung) tanpa melalui media massa sehingga 
meminimalisir terjadinya bias informasi. 

(e) Membangun hubungan baik dengan masyarakat maupun 
stake holder lainnya. 

Website DPR RI dapat diakses melalui www.dpr.go.id, konten 
dari web tersebut meliputi: berita tentang AKD, agenda DPR, 
legislasi, jaringan data dan informasi hukum (JDIH), daftar 
anggota, alat kelengkapan, streaming tv parlemen, infografis, 
majalah online parlementaria DPR, berita dan informasi terkait 
sekjen, pengaduan masyarakat dan lain sebagainya. 
Akun media sosial DPR RI, adalah: 

(a) Twitter, @DPR_RI, Akun Twitter DPR RI telah terverifikasi 
pada tanggal 21 November 2015. 

(b) Facebook, Fanpage DPR RI, Akun Fanpage Facebook DPR RI 
telah terverifikasi pada tanggal 22 Juli 2016. 

(c) lnstagram, @DPR_RI telah terverifikasi pada tanggal 22 Juli 
2016. 

(d) Youtube, DPR RI, dibuat pada tanggal 3 Maret 2014. 

i) Penguatan TV Parlemen. TV Parlemen sebagai program untuk 
menginformasikan kegiatan dewan, balk di dalam maupun di luar 
gedung DPR RI melalui televisi streaming yang ditayangkan melalui 
jaringan internet selama 24 jam. TV Parlmen menyelenggarakan 
siaran TV Parlemen mulai pukul 09.00-22.30 WIB melalui: 

(a) TV Kabel First Media dan Big TV, Streaming Internet, dengan 
program: Semangat Pagi Parlemen dan Live dari ruang sidang 
(11 Komisi telah terpasang kamera). 

(b) Forum Legislasi: Dialektika Demokrasi dan Warta Parlemen. 

j) Pelayanan kunjungan Masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan 
pendidikan politik bagi publik yang telah dilakukan DPR RI, adalah 
mela lu i program kunjungan masyarakat. Program ini untuk 
memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi DPR RI, yang 

181 



182 

Blue Print 

lmplementasi Reformasi D P R  RI 
2014- 2019 

meliputi diskusi atau dialog secara langsung dengan anggota Dewan/ 
Setjen, pemutaran film, kunjungan museum, dan dapat hadir dalam 
rapat-rapat DPR RI. 

k) Peningkatan keterlibatan publik. DPR bekerjasama dengan CEPP FISIP 
UI menyelenggarakan kopi darat dengan netizen dan b/ogger. Acara 
tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan DPR kepada publik, 
juga sebagai sarana meningkatkan keterlibatan publik dalam kinerja 
kinerja DPR. 



E. Kinerja SekretariatJenderal 

Kinerja Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) dalam memberikan dukungan 
secara komprehensif kepada DPR terus menunjukkan adanya konsistensi 
dan peningkatan serta perbaikan dari waktu ke waktu. Salah satunya, dalam 
penyelenggaraan adminitrasi keuangan untuk Tahun 2016, Sekretariat Jenderal 
kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit 
laporan keuangan dari BPK RI dan penghargaan keberhasilan menyusun laporan 
keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan 
pemerintah, yang telah dicapai secara berturut-turut sejak Tahun 2009. 

Selain itu, Setjen DPR juga telah menerima Piagam Penghargaan Negara 
dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Majalah 
Parlemen atas partisipasinya dalam mengawal demokrasi dan pengawasan 
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
Tahun 2014. 

Dalam peningkatan kinerja bidang organisasi dan sumber daya manusia yang 
tercakup dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR, khususnya pada 
awal periode keanggotaan DPR Tahun 2014-2019, terdapat tonggak sejarah 
perkembangan yang membanggakan. Di bidang penataan dan penguatan 
organisasi, dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 

Tentang SekretariatJenderal dan Bad an Keahlian DPR telah dilakukan pemilahan 
fungsi dukungan kesekretariatan yang bersifat teknis administrasi dan fungsi 
dukungan badan yang bersifat fungsional keahlian. Melalui Peraturan Presiden 
Nomor 27 Tahun 2015 dukungan terhadap DPR diharapkan semakin besar, kuat, 
dan akuntabel karena di samping adanya pemilihan fungsi kesekretariatan dan 
keahlian, juga telah dilakukan penguatan unit organisasi pengawasan internal 
dari semula eselon Ill (administrator) menjadi unit eselon I (pimpinan tinggi 
madya). Penguatan sistem pendukung bagi DPR secara organisasi juga dilakukan 
dengan ditambahkannya fungsi dukungan Staf Khusus Pimpinan DPR yang 
disetarakan paling tinggi dengan jabatan struktural eselon l .b (pimpinan tinggi 
madya). Tugas dan fungsi Staf Khusus Pimpinan DPR adalah untuk memberikan 
pertimbangan dan saran kepada unsur Pimpinan DPR dalam menjalankan tugas 
dan wewenang konstitusional. 

Dalam peningkatan profesionalisme SDM aparatur Setjen DPR, apresrasi 

patut diberikan dengan disetujuinya usulan Setjen DPR untuk pembentukan 
Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analis 
APBN) sekaligus menjadi instansi pembina oleh Menteri PAN dan RB, me lalui 
Permenpan dan RB Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis 
APBN. Dengan adanya dukungan keahlian Jabatan Fungsional Analis APBN, 
besar harapan ke depan kinerja Setjen DPR untuk mendukung fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan APBN oleh DPR akan semakin profesional. 

Berbagai kemajuan dan kinerja Setjen DPR baik di bidang organisasi, SDM 
aparatur maupun bidang lainnya, diharapkan akan terus meningkat dan sejalan 
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dengan semangat untuk membangun DPR sebagai parlemen modern. 

Pada tahun 2015, SekretariatJenderal mengalami perubahan struktur organisasi 
yang sangat fundamental. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
lndonesia(MD3), maka sistem pendukung DPR RI tidak hanya dilaksanakan oleh 
Sekretariat Jenderal akan tetapi dibentuk pula Sadan Keahlian. Sadan Keahlian 
secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Pada bulan Maret 
2015 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian yang menjadi dasar hukum bagi organisasi 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI. 

..... 4U_(l) ........ 
. , . ..  , re  •  

I  .............. SP D IFS  S  pa 

Pasal  413 ayat (2) bllMa un1uk 
mencUwng kaancaran � 
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Rakyat � lnclol Sir (DPR RI) 

dllentuk llildan Keehlan. 
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Perubahan struktur tersebut juga merupakan langkah mewujudkan DPR RI 
menjadi parlemen modern disamping jawaban terhadap kebutuhan dan 
perkembangan DPR yang dinamis. Perubahan struktur tersebut memiliki 
dampak pada perubahan kinerja Setjen DPR menjadi lebih baik, baik untuk 
dukungan keahlian maupun dukungan teknis administrasi. 
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F. Capaian K.inerja Badan Keahlian DPR RI 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nemer 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, BK DPR RI mempunyai tugas mendukung 
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. 
Terbitnya Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai salah satu peraturan 
pelaksana atas UU MD3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nemer 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nemer 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nemer 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi 
Badan Keahlian DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan tugas DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian 
DPR RI tersebut dibentuk pusat-pusat, yaitu: 

1. Pusat Perancangan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan 
dukungan keahlian pada perancangan undang-undang; 

2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undnag-Undang dengan tugas pokok 
memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan 
undang-undang dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan 
Mahkamah Konstitusi; 

3. Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan 
keahlian pada analisis anggaran; 

4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok 
memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan 
negara; dan 

5. Pusat Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian 
pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui 
penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Selama dua tahun pembentukan Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan 
Undang-Undang telah melaksanakan dukungan perancangan undang-undang 
berupa : 

1. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional; 
2. Penyiapan Naskah Akademik RUU; 
3. Penyiapan penyusunan RUU; dan, 
4. Pendampingan pembahasan RUU. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan dukungan 
dalam hal: 

1. Pemantauan pelaksanaan undang-undang; 
2. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang; 
3. Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan, 
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4. Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah 
Konstitusi. 

Pusat Kajian Anggaran telah melaksanakan dukungan terkait dukungan fungsi 
anggaran DPR RI meliputi: 

1. Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; 
3. Rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga; 
4. RUU tentang APBN; 
5. Laporan semester APBN; 
6. RUU tentang Perubahan atas APBN; 
7. RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN; 
8. Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan 

APBN; dan, 
9. Pelaksanaan APBN. 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melaksanakan dukungan 
terkait Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi: 

1. Hasil pemeriksaan atas LKPP; 
2. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan; 
3. Hasil pemeriksaan kinerja; 
4. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 
5. lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester; 
6. lkhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan; 
7. Has ii Eva\uasi atas La po ran Hasi\ Pemeriksaan Akuntan Publik terhadap 

Badan Usaha Milik Negara; dan, 
8. Hasil pertimbangan dan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah 

terhadap tindak \anjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK. 
Pusat Penelitian telah melaksanakan dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPR sebagai representasi rakyat di bidang legis\asi, pengawasan, 
dan anggaran serta diplomasi parlemen, adapun lebih rinci dari apa yang telah 
dilaksanakan ada\ah: 

1. Penelitian perseorangan dan penelitian kelompok; 
2. Penerbitan buku; 
3. Penerbitan jurnal i lmiah; 
4. Pembuatan kajian berupa: 

a) Kajian info singkat/policy paper secara periodik; 
b) Kajian kebijakan secara periodik; 
c) Kajian khusus yang dibutuhkan, baik atas prakarsa Puslit maupun 

permintaan Alat Kelengkapan DPR dan Anggota DPR; dan 
4. Penyelenggaraan diskusi, workshop/lokakarya, serta seminar; dan, 
5. Selain dukungan di atas, Pusat Penelitian memberikan dukungan 

dalam rangka perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan 
undang-undang, kajian terhadap APBN, kajian terhadap akuntabilitas 
keuangan negara, dan pendampingan dalam pelaksanaan fungsi DPR 
lainnya. 
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